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Školstvo a vzdelávanie 

 

Zápis budúcich prvákov do základných škôl sa začal v čase 

od 15. januára do 15. februára 2011. S deťmi na zápis detí sa 

dostavili jeho zákonní zástupcovia, teda rodičia, ktorí dokla-

dovali učiteľovi, vykonávajúcemu pohovor rodný list o dieťati 

a svoje údaje, ako sú meno a priezvisko, trvalé bydlisko 

a adresu zamestnávateľa. Každý predškolák mal na pohovore 

vykazovať určité znaky zrelosti, ako napríklad vnímanie, gra-

fomotorika, rozumové poznávanie, vývin reči, pracovnú vy-

spelosť a pozornosť, poznanie farieb, vie povedať svoje meno, 

priezvisko, adresu, ovláda detské riekanky a pesničky, dokáže 

hovoriť o svojich zážitkoch.  

vlastné poznámky 

 

Slovenská zdravotnícka univerzita uviedla v priestoroch 

Fakulty mechatroniky Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v mestskej časti Trenčín – Záblatie univerzitné ve-

decko-výskumné pracovisko s lineárnych urýchľovačom, kto-

ré bude slúžiť k výučbe personálu rádioterapie pomocou 

urýchľovačov nabitých častíc, výchove expertov v radiačnej 

ochrane a a na expertíznu činnosť. Výsledky činnosti tohto 

vedeckého pracoviska bude možno využívať v zdravotníctve 

pri liečbe pacientov a pri príprave zdravotníckych pomôcok, 

vo farmaceutickom priemysle, ale aj v potravinárstve alebo 

ochrane životného prostredia.  

Pardon 22.01.2011 

pomocná evidencia 30/2/2011 

 

Na tlačovej konferencii Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka dňa 19. januára 2011 bola poskytnutá informácia 

o otvorení Centra excelentnosti pre keramiku, sklo 
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a silikátové materiály na akademickej pôde Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka. O jeho otvorení informovali 

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. 

Ivan Kneppo, DrSc., prorektor pre vedu, výskum 

a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka prof. Ing. Marek Liška, DrSc., riaditeľ Ústavu an-

organickej chémie Slovenskej akadémie vied prof. RNDr. 

Pavol Šajgalík, DrSc. a riešiteľ projektu a projektový mana-

žér doc. Ing. Dušan Galusek, PhD. 

Centrum vzniklo v rámci Operačného plánu Výskum 

a vývoj financovaného z Európskeho fondu regionálneho roz-

voja ako spoločného pracoviska Ústavu anorganickej chémie 

Slovenskej akadémie vied, Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka a Ústavu materiálového výskumu Slovenskej aka-

démie vied v Košiciach. Vzniká tak v podmienkach Sloven-

skej republiky unikátne výskumné a vzdelávacie pracovisko 

v oblasti anorganickej technológie a materiálov so špeciálnym 

zameraním na anor-

ganické nekovové 

materiály, najmä na 

keramiku a sklo. 

Centrum bude po-

stupne vybavené 

špičkovou prístrojo-

vou technikou 

v hodnote za 3,6 mi-

lióna eur. Projekt po-

trvá do konca augus-

ta 2013. Jedným 

z prvých zariadení dodaných pre centrum bol špičkový RTG 

fluorescenčný spektrometer zakúpený s prostriedkov Bie-

lokarpatskej sklárskej výskumno-vývojovej a vzdelávacej zá-

kladne Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci Prog-



400 
 

ramu cezhraničnej spolupráce Slovenská republika – Česká 

republika. Ďalším a najdrahším prístrojom 

z nich bude elektrónový mikroskop v cene 

približne 820-tisíc eúr. „Na Slovensku je 

zatiaľ iba jeden, ten náš bude druhý,“ po-

vedal Ing. Dušan Galúsek. Absolútnym 

unikátom, aký sa na Slovensku nenachá-

dza, bude röntgenový difraktometer, kto-

rého vybavením sa dostane univerzita na 

úroveň veľmi slušného európskeho štan-

dardu.“ Zriadenie centra zhodnotili naj-

kompetentnejší prorektor pre vedu, vý-

skum a medzinárodné vzťahy Trenčianskej univerzity Alexan-

dra Dubčeka prof. Ing. Marek Liška, DrSc., keď povedal 

„chce to len, aby mladí ľudia mali záujem“ a rektor Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Ivan Kneppo, 

DrSc., keď povedal „z Trenčína môže byť pre študenta štart 

do celého sveta, len sa nesmie báť matematiky, fyziky 

a chémie.,“  

Práve špičkové technické vybavenie by podľa nich mohlo 

prebudiť záujem o technické štúdium na univerzite. „Navyše 

je veľká šanca, že získame študentov na garantované dokto-

randské štúdium aj z iných škôl, záujem registrujeme aj zo za-

hraničia,“ povedal prof. Ing. Marek Liška, DrSc. 

Pardon 22.01.2011, www.sme.sk 25.01.2011 

pomocná evidencia 30/11/2011 

 

Na pôde Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka sa dňa 4. februára 2011 uskutočnila 

Prvá vedecká konferencia pedagogických pra-

covníkov s medzinárodnou účasťou pod heslom 

„Aktuálne otázky politiky“. Garantom konfe-

rencie bolo celouniverzitné pracovisko – študij-

Ing. Dušan Galúsek 

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7653986&ids=6
http://www.sme.sk/
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ný program Politológie.  

V jeho úvode prítomných účastníkov konferencie privítala 

moderátorka Mgr. Marika Igazová. Po nej pozdravila konfe-

renciu hlavná jej organizátorka doc. PhDr. Oľga Bočáková 

a predstavila prítomných hostí – rektora Trenčianskej univer-

zity A Dubčeka prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., prof. 

PhDr. Máriu Kilíková, PhD. z Vysokej školy zdravotníctva 

a sociálnej práce sv. Alžbety v Bratislave, prof. Dr. Herberta 

Strunza z Westsächsische Hochschule Zwickau, prof. PhDr. 

Petra Horvátha, PhD. z Univerzity sv. Cyrila a Metoda 

v Trnave, PhDr. Rudolfa Kucharčíka, PhD. z Trenčianskej 

univerzity A. Dubče-

ka a odovzdala slovo 

rektorovi Trenčian-

skej univerzity prof. 

Ing. Ivana Kneppa, 

DrSc., ktorý vyjadril 

potešenie, že organi-

zátorom sa podarilo 

zabezpečiť kvalitných 

lektorov, čím sa via-

ceré aktuálne otázky podarí analyzovať a názory zjednotiť. 

Zaželal prítomným poslucháčom príjemný pobyt v Trenčíne. 

Pred rozdelením účastníkov konferencie do pracovných sekcií 

ešte vystúpil prof. 

PhDr. Petra Horvátha, 

PhD. z Univerzity sv. 

Cyrila a Metoda v Trna-

ve. Ten vo svojom vy-

stúpení odovzdal po-

zdrav od pracoviska po-

litológie univerzity 

v Trnave a súčasne vy-
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jadril potešenie, že pracovisko politológie je úspešné ako 

v minulom období, keď na ňom pracoval. Pochválil organizá-

torov, že konferencia sa svojim obsahom sa nezaoberá len čis-

to politológiou, ale že potvrdila o nej, že patrí medzi sociálne 

a spoločenské vedy a práve v tom je význam, že konferencia 

vedela spojiť debatu o politike so sociálnymi záujmami člove-

ka.  

Po uvítaní účastníci konferencie sa rozdelili do dvoch sekcií 

a to Sekcia teórie politiky a medzinárodné vzťahy, v ktorej vy-

stúpilo 20 účastníkov konferencie a Sekcia sociálnej a zdra-

votnej politiky, v ktorej vystúpilo 32 účastníkov konferencie. 

vlastné poznámky 

 

Vernisáž výstavy Figurálna tvorba 2010 sprístupnila naj-

lepšie práce celoslovenskej výtvarnej súťaže vo mladých ľudí 

vo veku od 10 do 19 

rokov, ktorá bola 

sprístupnená dňa            

11. februára 2011 v 

trenčianskej mestskej 

veži. 

Súťaž v kresbe fi-

gúry bola určená pre 

mladých ľudí vo veku 

od 10 do 19 rokov a 

po prvý raz ju vyhlásila Základná umelecká škola Karola Pá-

divého v Trenčíne. Organizátori oslovili všetky základné, 

stredné i umelecké školy na Slovensku, no odozvou neboli 

spokojní, pretože predpokladali reakciu väčšieho počtu zá-

kladných umeleckých škôl. Na výstave sa prezentovalo pri-

bližne päťdesiat najlepších prác. Príjemne prekvapili školy 

z Hlohovca, Bratislavy a Košíc. Z Trenčianskeho kraja najsil-

nejšou bola Stredná umelecká škola v Trenčíne.  

Barbora Kapráňová 



403 
 

Na vernisáži úvod patril pracovníčke Kultúrno-infor-

mačného centra v Trenčíne 

Jaroslave Blaškovej, ktorá 

prítomných privítala na ce-

loslovenskej výstave „Fi-

gurálna výstava 2011“. 

O výstave mladých výtvar-

níkov a ich zaradení 

v súťaži sa uskutočnilo v 

dvoch kategóriách, vo veku 

od 10 do 14 rokov a vo veku od 15 do 19 rokov informovala 

riaditeľka Základnej umeleckej školy Karola Pádivého 

v Trenčíne Veronika Soukupová. Poďakovala sa svojmu ko-

legovi výtvarnému pedagógovi Mgr. Ondrejovi Peťkovské-

mu, ktorý bol iniciátor tejto súťaže.  Priebeh súťaže priblížila 

vo svojom vystúpení zástupkyňa riaditeľky Základnej umelec-

kej školy Karola Pádivého v Trenčíne Mgr. Eva Kulhánko-

vá. Po vyhlásení súťaže začali prichádzať prvé práce 

a prichádzali až do termínu jej ukončenia. Hodnotenie prihlá-

sených prác vykonala päťčlenná komisia dňa 18. januára 2011 

a rozhodla o týchto udelení  ocenení :  

prvá kategória : 

 čestné uznanie získali :    -  Natália Šimeková,  

                                           -  Aleš Trška, 

1. miesto – Branislav Líška 

2. miesto – Zuzana Fusková 

3. miesto –Paula Sládková 

druhá kategória : 

 čestné uznanie získali : -  Barbora Juríčková 

- Jana Homolová, 

- Gyongi Kľúčiková 

1. miesto – Lenka Ferejová 

2. miesto – Vanda Miškechová 

Katarína Miazgová 
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3. miesto – Miroslava Némethová 

Na záver vyjadril výtvarný pedagóg Ondrej Peťkovský pre-

svedčenie, že tento ročník bude pre ďalšie ročníky výzvou pre 

zapojenie väčšieho počtu škôl do súťaže. Všetky zaslané práce 

boli zverejnené v rámci galérie na webovej stránke Základnej 

umeleckej školy Karola Pádivého v Trenčíne.  

www.sme.sk 11.02.2011  

pomocná evidencia 60/1/2011 

 

Na zápis žiakov do prvej triedy, ktorý sa konal v dňoch            

8. až 15. februára 2011 školách 582 detí. Oproti minulému ro-

ku bolo zapísaných o 18 prvákov viac. Zo zapísaných detí 

z nich v septembri 2011 zasadne do lavíc 494 prvákov, čo je 

o 18 viac ako v minulom roku. 

Najviac budúcich prvákov v Trenčíne zapísali na Základnej 

škole Hodžova – 108 detí. Základnú školu Novomeského bude 

navštevovať 74 prvákov, Základnú školu Dlhé Hony 72 prvá-

kov a Základnú školu Bezručova ulicu 68 prvákov. 

Keďže každý prvák musí 

byť citovo a sociálne zrelý, 

môžu rodičia, škola alebo le-

kár navrhnúť odloženie škol-

skej dochádzky. V tomto roku 

navrhli odklad 55 deťom. 

Predpokladá sa, že v no-

vom školskom roku 

2011/2012 sa očakáva v základných školách  v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Mesta Trenčín celkom 4.130 žiakov, čo je 

o 49 viac žiakov ako v predošlom školskom roku. Ešte jeden 

zaujímavý jav sa objavil oproti predchádzajúcim rokom, že 

počet odchádzajúcich žiakov deviateho ročníka je menší ako 

prichádzajúcich prvákov. 

vlastné poznámky 
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Vo vestibule budovy Obvodného úradu v Trenčíne otvorilo 

Trenčianske osvetové stredisko dňa 9. marca 2010 výstavu 26. 

ročníka celosloven-

skej výtvarnej súťaže 

„Vesmír očami de-

tí“. Išlo o tradičnú 

výtvarnú súťaž mla-

dých výtvarníkov, 

ktorým učarovala as-

tronómia a vesmír. 

Regionálnej súťaže 

sa zúčastnili deti z 

okresov Trenčín a Nové Mesto nad Váhom. Z každej kategó-

rie postúpi desať prác do celoslovenského kola v Hurbanove.  

Po privítaní ocenených detí a ich doprovodu Mgr. Vierou 

Slivovou sa k prítomným prihovoril riaditeľ Trenčianskeho 

osvetového strediska Mgr. Vladimír Zvalený, ktorý konšta-

toval radosť nad tým, že všetci tu prítomní prijali pozvanie na 

vernisáž tejto zaujímavej výstavy výtvarných prác detí, 

v ktorých treba 

oceniť, ako deťom 

pracuje fantázia, 

ako vedia krásne 

svoje myšlienky 

o vesmíre pretaviť 

do výtvarného pre-

javu. „No viem, že 

je to zásluha aj vás 

rodičov a starých 

rodičov, keď svo-

jich najmenších 

v tejto ušľachtilej 

činnosti podporujete. Tým, ktorí zvíťazili úprimne blahoželám 

zľava – Mgr. Vladimír Zvalený, Mgr. Viera Slivová 
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a tým, ktorí sa neumiestnili želám, aby vo svojej aktivite a usi-

lovnosti nepoľavovali, pretože súťaž bude pokračovať aj bu-

dúcich rokoch a tam môžu uspieť.“ 

Krátke zhodnotenie prihlásených súťažných prác predniesla 

Mgr. Viera Slivová, keď povedala, že do súťaže bolo prihlá-

sených takmer 500 výtvarných prác v piatich súťažných kate-

góriách. Prvá kategória detí 

predškolského veku zaz-

namenala v porovnaní 

s predchádzajúcimi uply-

nulými rokmi prihlásenie 

do súťaže dvojnásobného 

počtu škôl, čo predstavuje 

rozmanitejšie postupy, ale 

aj vyššiu porovnateľnosť 

a kvalitu prihlásených prác. 

Hodnotiaca porota konštatovala vyššiu kvalitatívnu úroveň 

mimo trenčianskych škôl. Objavila sa krásna čistá kresba, čo 

je skôr výnimkou. V tretej kategórii sa objavili veľké kvalita-

tívny výkyvy, bolo možné s uznaním hodnotiť nové objavné 

témy a ich spracovanie. Zaujali najmä práce s kvalitným a in-

špiratívnym zobrazením 

pozadia i figurálnych 

motívov a predovšet-

kým schopnosti vytvoriť 

odvážnu kompozíciu, čo 

deti tejto vekovej kate-

górie už dokážu zvlád-

nuť. Štvrtá kategória 

svojou kvalitou a úrov-

ňou prác by mala byť 

inšpiráciou pre všet-

kých. Vystavujú tu deti, 

Vanesa Brázdová z Materskej školy Zamarovce 

Tobias Bernáth zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul. 
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ktoré maľovať chcú a robia tak pod kreatívnym a odvážnym 

vedením výborných pedagógov. Vďaka tejto symbióze práce 

vznikajú práce výborných nápadov. V piatej kategórii je evi-

dentné výrazné a zanietené pedagogické vedenie, ktoré zane-

cháva nadšenie u detí, u ktorých vzťah k výtvarnej výchove 

postupne upadá. Práve tu pri dobrej motivácii bolo možné sta-

viť na vyspelejšie technické zručnosti, náročné spracovanie 

témy, myšlienkovú kreatívnosť, ktorých výsledkom sa stali, čo 

všetci budete pozorovať na vystavených výtvarných prácach. 

Potom z rúk riaditeľa Trenčianskeho osvetového strediska 

Mgr. Vladimíra Zvaleného prevzali najlepší súťažiaci oce-

nenia: 

prvá kategória – predškolský vek  

Do súťaže bolo prihlásených 118 výtvarných prác od detí z 

18 predškolských zariadení, z ktorých boli ocenené tieto deti : 

1. Lea Králiková, 5 ročná, za „Slnko vo vesmíre“ z Ma-

terskej školy Poľovnícka ul., Nové Mesto nad Váhom 

s postupom do celoslovenského kola 

2. Vanessa Brázdová, 5 ročná, za „Mimozemšťanská zem“ 

z Materskej školy Zamarovce s postupom do celosloven-

ského kola 

3. Adam Poláček, 6 ročný, za „Ben z vesmíru“ z Materskej 

školy Trenčín, Šafárikova ul. s postupom do celosloven-

ského kola 

4. Dominik Bulejko, 5 ročný za „Oko“ z Materskej školy 

Trenčín, Ul. Na dolinách s postupom do celoslovenského 

kola 

5. Bruno Pavlovský, 6 ročný, za „Ja mimozemšťan“ z Ma-

terskej školy Trenčín, Ul. M. Turkovej, Trenčín s postupom 

do celoslovenského kola 

6. Tatiana Bobotová, 3ročná, za „Zelený mužíček“ z Mater-

skej školy Trenčín, Šafárikova 



408 
 

7. Adam Kudláček, 5 ročný, za „Na planéte Zem“ z Materskej 

školy Trenčín, Považská ul. 

8. David Budinský, 6 ročný, za „Štart do vesmíru“ 

z Materskej školy Nové Mesto nad Váhom, Poľovnícka ul. 

9. Peter Heglas, 6 ročný, za „Život na zemi“ z Materskej ško-

ly Trenčín, Stromova ul. 

10. Kristína Kelešiová, 5 ročná za „Let do vesmíru“ 

z Materskej školy Trenčíne, Soblahovská ul. 

druhá kategória – 1. až 4. ročník základnej školy 

Do súťaže bolo prihlásených 120 výtvarných prác od detí 

zo 17 predškolských zariadení, z ktorých boli ocenené tieto 

deti : 

1. Laura Bulejková, 10 rokov, za „Sídliskový hurikán“ zo 

Základnej školy s Materskou školu M. Rešetku v Hornej 

Súči s postupom do celoslovenského kola 

2. Kristína Lacková, 9 rokov, za „Stretnutie“ zo Základnej 

školy s Materskou školou v Soblahove s postupom do celo-

slovenského kola 

3. Tobias Bernath, 7 ročný, za „Veterné elektrárne na vzdia-

lenej planéte“ zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul. s 

postupom do celoslovenského kola 

4. Svetozár Mojžiš, 7 ročný, za „Spoločná rozcvička“ zo Zá-

kladnej školy s Materskou školou v Trenčianskej Turnej 

s postupom do celoslovenského kola 

5. Kristína Horňáková, 7 ročná, za „Vesmírna škôlka“ zo 

Základnej školy s Materskou školou v Chocholnej –

Velčiciach s postupom do celoslovenského kola 

6. Michaela Dražkovcová, 9 ročná, za „Ničivé tornádo“ zo 

Základnej školy s Materskou školou M. Rešetku v Hornej 

Súči 

7. Adam Gajdošík, 7 ročný, za „Raketoplány na štarte do 

vesmíru“ zo Základnej školy Trenčín, Bezručova ul. 
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8. Kristián Hromník, 9 ročný, za „Snowbordisti vo vesmíre“ 

zo Základnej školy s Materskou školou Trenčianska Turná 

9. Jakub Bulík, 6 ročný, za „Vo vesmíre“ zo Základnej školy 

Trenčianske Jastrabie 

10. Veronika Dobiašová, 9 ročná, za „Pestrofarebná planétka“ 

zo Základnej školy Trenčín, Novomeského ul. 

tretia kategória – 5. až 9. ročník základnej školy 

Do súťaže bolo prihlásených 70 výtvarných prác od detí 

z 10 základných škôl, z ktorých boli ocenené tieto deti : 

1. Michal Pavlis, 10 ročný, za „Na Marse“ zo Základnej ško-

ly Trenčín, Novomeského s postupom do celoslovenského 

kola 

2. Martin Blaho, 14 ročný, za „Prieskum planéty“ zo Zá-

kladnej školy s Materskou školou M. Rešetku v Hornej Sú-

či s postupom do celoslovenského kola 

3. Monika Mihalíková, 11 ročná, za „Tornádo“ zo Základnej 

školy s Materskou školou M. Rešetku v Hornej Súči s po-

stupom do celoslovenského kola 

4. Mária Zemanovičová, 12 ročná, zo Základnej školy sv. 

Michala v Nemšovej s postupom do celoslovenského kola 

5. Michaela Kováčová, 12 ročná, za „Hravý vesmír“ zo Zá-

kladnej školy Trenčín, Bezručova ul.  

6. Michal Patka, 11 ročný, za „Čítam o vesmíre“ zo Základ-

nej školy sv. Michala v Nemšovej s postupom do celoslo-

venského kola 

7. Natália Brázdová, 14 ročná, za „Kto je to ?“ zo Základnej 

školy s Materskou školou v Drietome 

štvrtá kategória – 1. až 4. ročník základnej umeleckej  ško-

ly 

Do súťaže bolo prihlásených 107 výtvarných prác od detí 

zo 6 základných umeleckých škôl, z ktorých boli ocenené tieto 

deti : 
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1. Michal Clebana, 6 ročný, za „Vesmírčan“ zo Súkromnej 

Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul. s po-

stupom do celoslovenského kola 

2. Sára Švandrková, 6 ročná, za „Návšteva z vesmíru“ zo 

Súkromnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarino-

va ul. s postupom do celoslovenského kola 

3. Vanda Langerová, 8 ročná, za „Stav bez tiaže“ Súkromnej 

Základnej umeleckej školy v Trenčianskej Teplej, s postu-

pom do celoslovenského kola 

4. Ema Sádovská, 8 ročná, za „Mimozemšťan“ zo Základnej 

umeleckej školy J. Kréna v Novom Meste nad Váhom s po-

stupom do celoslovenského kola 

5. Želmíra Strašková, 9 ročná, za „Vesmírna móda“ zo Súk-

romnej Základnej umeleckej školy, Omšenie s postupom do 

celoslovenského kola 

6. Michal Kobida, 5 ročný, za „Marťanko“ zo Súkromnej 

Základnej umeleckej školy, Trenčín, Novomeského  

7. Monika Miškolciová, 5 ročná, za „Návšteva z vesmíru“ zo 

Súkromnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarino-

va ul.  

8. Pavlína Baranová, 7 ročná, za „Raketa medzi planétami“ 

zo Súkromnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Novo-

meského  

9. Michal Kobida, 5 ročný, za „Rakety a planéty“ zo Súk-

romnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Novomeského  

10. Hana Valachová, 8 ročná, za „Veľký tresk“ zo Súkromnej 

Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul.  

11. Simona Ždrnja, 7 ročná, za „Strunková víla“  zo Súkrom-

nej Základnej umeleckej školy v Nemšovej, pobočka Tren-

čianska Turná 

12. Klára Paulínyiová, 7 ročná, za „Marťanko“ zo Súkromnej 

Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul.  
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piata kategória – 6. až 9. ročník základnej umeleckej  školy 

Do súťaže bolo prihlásených 40 výtvarných prác od detí 

zo 6 základných umeleckých škôl, z ktorých boli ocenené tieto 

deti : 

1. Adam Cagala, 12 ročný, za „Let“ zo Súkromnej Základnej 

umeleckej školy J. Kréna v Novom Meste nad Váhom s po-

stupom do celoslovenského kola 

2. Daniela Kohútová, 10 ročná, za „Mimozemšťan“ zo Súk-

romnej Základnej umeleckej školy J. Braneckého Trenčian-

skej Teplej s postupom do celoslovenského kola 

3. Ema Mičková, 11 ročná, zo Súkromnej Základnej umelec-

kej školy v Nemšovej, s postupom do celoslovenského kola 

4. Matúš Kukuča, 14 ročný, za „Planéta dobrej nálady“ zo 

Súkromnej Základnej umeleckej školy J. Kréna v Novom 

Meste nad Váhom s postupom do celoslovenského kola 

5. Timotej Paluš, 10 ročný, za „Hviezdna dráha“ zo Súkrom-

nej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul. s 

postupom do celoslovenského kola 

6. Gabriela Mináriková, 11 ročná, za „Planetárna sonda“ zo 

Súkromnej Základnej umeleckej školy J. Braneckého Tren-

čianskej Teplej 

7. Alžbeta Michelová, 12 ročná, za „Svetlo v temnote“ zo 

Súkromnej Základnej umeleckej školy J. Braneckého Tren-

čianskej Teplej 

8. Ivana Červeňanová, 10 ročná, za „Pozorovanie zatmenia“ 

zo Súkromnej Základnej umeleckej školy Nemšová, po-

bočka Trenčianskej Turná 

9. Lujza Kotrhová, 11 ročná, za „Hviezdna dráha“ zo Súk-

romnej Základnej umeleckej školy, Trenčín, Gagarinova ul. 

10. Martin Krajčovič, 11 ročný, za „Apollo 11“ zo Súkromnej 

Základnej umeleckej školy J. Kréna, Nové Mesto nad Vá-

hom 

vlastné poznámky 
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Súčasní žiaci 9. ročníka základných škôl na celom Sloven-

sku sa zúčastnili overovania svojich vedomostí zo slovenského 

jazyka a literatúry a matematiky dňa 9. marca 2011. Zapečate-

né balíky so zadaniami testov a hárkami s odpoveďami prinie-

sol do škôl kuriér. Deviataci riešili najskôr šesťdesiat minút 

dvadsať úloh z matematiky a po prestávke pokračovali v rie-

šení dvadsiatich úloh zo slovenského jazyka.  Výsledky dosta-

nú školy v elektronickej podobe koncom mesiaca apríla 2011. 

V Trenčíne sa overovania vedomostí zúčastnilo 437 žiakov. 

Časový limit šesťdesiat minút na matematiku sa zdal ne-

dostatočný väčšine 

žiakov i mnohým 

pedagógom. Obsa-

hoval niekoľko ča-

sovo obtiažnych 

úloh, najmä z geo-

metrie. Úlohy boli 

náročné na geomet-

rické videnie i na 

čítanie s porozume-

ním. Žiaci mali do-

stať viac času na ich vyriešenie. Tohtoročné testovanie 

z matematiky bolo jedným z najťažších od roku 2005, kedy sa 

začal monitoring uskutočňovať. Potvrdili to aj mnohí žiaci, 

ktorí v príprave preriešili všetky testy od vzniku monitorova-

nia. Učebné osnovy predmetu však tvorcovia testu dodržali. 

V teste zo slovenčiny prevládali otázky z gramatiky 

a slohu. Menej zastúpené boli otázky z literatúry. Test bol 

primeraný vedomostiam žiakov. Názor zo strany pedagógov, 

že by to chcelo väčší priestor na overenie vedomosti 

z gramatiky, ktorej sa na základných školách venuje najviac 

času.  

vlastné poznámky 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7895317&ids=6
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Dňa 10. marca 2011 večerným koncertom troch školských 

speváckych zborov v úplne zaplnenom kostole piaristov, sv. 

Františka Xaverského, ktorým vyvrcholilo dvanáste, z toho 

štvrté tradičné stretnutie mládežníckych speváckych zborov 

Školského speváckeho zboru Piaristického lícea Stanislava 

Konarského z Krakowa – Poľsko, Dievčenského speváckeho  

zboru Diecézneho klasického gymnázia z Lubľjane - Slovin-

sko a Školského speváckeho zboru Piarissimo Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého z Trenčína – Slovensko.  

Na začiatok koncertu  vystúpil riaditeľ Piaristického gym-

názia Jozefa Braneckého Mgr. Ján Vojtek, 

ktorý privítal všetkých prítomných hostí, 

osobitne delegácie oboch hosťujúcich spe-

váckych zborov z Krakowa a Lubľjany, pro-

vinciála Rehole piaristov na Slovensku Jána 

Kováča, SchP., riaditeľa Rehoľného úradu 

piaristov na Slovensku Ing. Jána Žákovica, 

SchP., delegáciu Krajského úradu v Trenčíne, delegáciu Mest-

ského úradu v Trenčíne. V závere svojho príhovoru poďakoval 

všetkým, ktorí pomohli riešiť viaceré organizačné zabezpeče-

nie. 

Na jeho príhovor nadviazala moderátorka študentka Vier-

ka, ktorá zažela-

la všetkým divá-

kom príjemný 

umelecký záži-

tok. V úvode  

svojho príhovoru 

predstavila Škol-

ský spevácky 

zbor Piarissimo 

Piaristického 

gymnázia J. Bra-

Mgr. Ján Vojtek 
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neckého v Trenčíne. Školský spevácky zbor vznikol po obno-

vení Piaristického gymnázia v roku 1989. Tvoria ho študenti, 

absolventi a profesori gymnázia. V roku 1999 sa spevácky 

zbor vyprofiloval na miešaný spevácky zbor, ktorý interpretu-

je viachlasné duchovné a svetské skladby rôznych období od 

gregoriánskeho chorálu až po súčasnú modernú tvorbu. 

V repertoári zboru sa nachádzajú slovenské ľudové piesne ako 

aj černošské a africké spirituáli. Zbor učinkoval na rôznych 

benefičných koncertoch na území mesta Trenčín, niekedy aj 

s poprednými umelcami ako napríklad súrodencami Babja-

kovcami. Zbor 

učinkoval na viace-

rých zborových fes-

tivaloch na Sloven-

sku, spolupracuje 

s Komorným or-

chestrom Základnej 

umeleckej školy 

Karola Pádivého 

v Trenčíne. Pri prí-

ležitosti desiateho 

výročia založenia speváckeho zboru dňa 6. januára 2010 zme-

nil spevácky zbor svoje pomenovanie na „Pia-rissimo“. Od 

vzniku zboru ho diriguje Mar-tin Holúbek. Po predstavení 

zboru zazneli piesne v podaní spevác-keho zboru „Piarissi-

mo“. 

Po interpretácií pies-ní speváckym zborom „Piarissimo“ 

nastúpil pred divákmi Školský spevácky zbor Piaristického lí-

cea Stanislava Konarského z Krakowa za dirigovania Rizsar-

da Žróbeka. Spevácky zbor vznikol v septembri 1999, ktoré-

ho umelecká činnosť začala vystupovaním na školských sláv-

nostiach alebo pri príležitosti cirkevných alebo štátnych sviat-

kov. V repertoári zboru sa nachádzajú rôznorodé skladby od 
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gregoriánskych chorálov cez sakrálne skladby, vlastenecké 

piesne, poľské národné piesne, populárnu hudbu i černošské 

spiriuáli. V januári 2011 získal spevácky zbor druhú cenu za 

interpretáciu pastorálnych skladieb. Po tomto predstavení zbo-

ru spevácky zbor zaspieval niekoľko pripravených skladieb. 

Ako posledný sa v programe vystúpil Dievčenský spevácky 

zbor Diecézneho klasického gymnázia z Lubľjane, ktorý jej 

jeden z piatich sú-

borov školy. V zbo-

re spieva cca štyrid-

sať dievčat, z kto-

rých každým škol-

ským rokom jedna 

tretina obmieňa. 

Zbor za kvalitnú in-

terpretáciu skladieb 

získal viaceré do-

máce a medzinárodné ocenenia. Zbor okrem koncertovania 

doma v Slovinsku koncertoval v Chorvátsku, Nemecku, Rakú-

sku, Taliansku, Slovensku, Švédsku a Nórsku. Zbor dirigovala 

Helena Fojkar Župančič. Zbor potvrdil svoje kvality najmä 

zaradením do programu skladieb ťažkých v intonácii, za čo od 

divákov získal obdiv v podobe potlesku. 

Po sólových vystúpeniach všetkých troch speváckych zbo-

rov vystúpili všetky zbory v galakoncerte, ktoré oddirigovali 

dirigenti zúčastnených speváckych zborov.  

vlastné poznámky 

 

V Kyjeve v Paláci pionierov a mládeže sa konala v dňoch 

2. – 4. marca 2011 druhá medzinárodná výstava – prezentácia 

„Súčasné študijné inštitúcie – 2011“. Organizátorom výsta-

vy bolo Ministerstvo vzdelávania, náuky, mládeže a športu 

Ukrajiny, Národná akadémia pedagogických vied Ukrajiny a 
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spoločnosť „Výstavkový svit“. Výstavu otvoril minister vzde-

lávania a náuky mládeže a športu Ukrajiny D. V. Tabačnik a 

prezident Národnej akadémie pedagogických vied Ukrajiny V.  

G. Kreme. 

Výstava mala za cieľ prezentovať v širokom spektre úspe-

chy národného systému vzdelá-

vania, prezentovala kreatívne ús-

pechy pedagogických kolektívov 

a vedeckých inštitúcii v inovačnej 

modernizácii odvetvia vzdeláva-

nia, skúsenosti z integrácie v me-

dzinárodnom vzdelávacom prie-

store, ako i skúsenosti z praktic-

kej spolupráce zo zahraničnými študijnými inštitúciami. Na 

výstave sa prezentovalo okolo 735 najlepších študijných inšti-

túcii z 27 regiónov Ukrajiny, 

ďalej z Ruska, Argentíny, Švaj-

čiarska, Číny, Slovenska, Poľ-

ska, Americkej Rady pre medzi-

národné vzdelávanie 

ACTR/ACCELS, konzultačné 

centrum vzdelávania v USA, 

program menom Fulbraita na 

Ukrajine, Nemecká služba aka-

demických výmen (DAAD) a 

Campus France. Z týchto orga-

nizácií bolo predložených cca. 

400 konkurzných prác, ktoré bo-

li posúdené organizátormi vý-

stavy. 

Z týchto konkurzných prác bolo vybraných a zlatou medai-

lou ocenených 28 prác. Medzi týmito 28 prácami boli ocenené 

a ohodnotené zlatou medailou práce z Dopravnej akadémie v 
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Trenčíne, Kazatinského medziregionálneho vyššieho profe-

sijného učilište železničnej dopravy z Kazatina a družobnej 

školy z Estónska za spoločný projekt „Spolupráca zo zamest-

návateľmi“. 

Projekt Dopravnej akadémie v Trenčíne pripravili Mgr. 

Andrea Juríčková – obsahová náplň, Mgr. Nelia Malinov-

ská – preklad do ruského jazyka a Ing. Miroslav Straka – ob-

razové prílohy a finálna grafická úprava slovenskej a ruskej 

verzie projektu.  

Na výstave prezentovali Dopravnú Akadémiu v Trenčíne 

Mgr. Nelia Malinovská a Ing. Miroslav Straka. Informovali 

záujemcov o našej škole, vzdelávacích programoch školy, 

mimoškolskej činnosti, vybavenia školských priestorov, učeb-

ní a ubytovacích možnostiach v internáte. Svoju slovnú výpo-

veď podporili sprievodným videom o Dopravnej akadémii 

Trenčín a videom o meste Trenčín. Dokumentačný informač-

ný materiál vo forme brožúry o Dopravnej akadémii Trenčín 

boli ponúkané 

v slovenčine, ang-

ličtine a ruštine. 

Trochu rozruchu 

spôsobil Ing. Mi-

roslav Straka, keď 

sa predstavil 

v trenčianskom 

kroji, čím upútal 

záujem v mno-

hých záujemcoch 

o Slovensko a o 

náš trenčiansky 

región. 

Spoločná výstavná expozícia Dopravnej Akadémie Tren-

čín, Kazatinského medziregionálneho vyššieho profesijného 
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učilišťa železničnej dopravy a družobnej školy z Estónska na-

vštívil aj minister D. V. Tabačnik, ktorú mu predstavila Mgr. 

Nelia Malinovská. Vo svojom krátkom príhovore spomenula 

dlhoročnú úspešnú spoluprácu medzi  Dopravnou akadémiou 

Trenčín a Kazatinským medziregionálnym vyšším profesij-

ným učilišťom železničnej dopravy. Minister D. V. Tabačnik 

sa pochvalne vyjadril o úspešnej medzinárodnej spolupráci 

oboch škôl na vzdelávacích projektoch a zaželal ďalšie úspeš-

né pokračovanie v našej spolupráci. 

www.sme.sk 19.03.2011 

pomocná evidencia 164/1/2011  

 

Budovu kina Hviezda v Trenčíne spravuje už takmer dva 

roky Základná umelecká škola Karola Pádivého. Čoraz viac sa 

ukazuje, že toto rozhodnutie nebolo správne. Myslia si to 

predstavitelia školy aj mesta Trenčín.  

Mesto dalo budovu kina Hviezda do správy Základnej ume-

leckej školy Karola Pádivého v Trenčíne v septembri 2009. V 

objekte boli aj kancelárie útvaru školstva Mestského úradu v 

Trenčíne. Podľa riaditeľky Základnej umeleckej školy Karola 

Pádivého v Trenčíne Veroniky Soukupovej „na začiatku to 

bola eufória zo získania nových priestorov pre učebné odbory. 

No, ale teraz, keď sa nám otvorili oči a vidí ako sa správajú 

jednotliví nájomníci boli by sme najradšej, keby si ju vzalo 

naspäť mesto, ktoré je zriaďovateľom školy. „Budovu využí-

vajú všetci, ktorí tam dovtedy boli a pribudli sme ešte aj my. 

Hoci ju spravujeme, máme tam zo všetkých najmenej priesto-

ru.“ Zároveň sa  pripomína, že škola má viac ako 1200 žiakov 

a vyučujú v troch budovách a to sťažuje prácu učiteľov aj celý 

výchovný proces. 

Problémy a kolízie v kine Hviezda medzi užívateľmi budo-

vy vznikali už od začiatku, pretože škola začala používať ta-

nečnú sálu a potrebovala ju každý deň na celé popoludnie. Až 
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do času, keď objekt nebol v správe Základnej umeleckej školy 

Karola Pádivého v Trenčíne tanečnú sálu využívali aj iné ta-

nečné súbory. Tento nesúlad sa napokon podarilo vyriešiť, ale 

problematické stále ostávajú nekultúrne podmienky pre deti 

z tanečného odboru, pretože nie sú napríklad šatne na prezlie-

kanie, a tak sa deti musia prezliekať na chodbách, tie staršie 

dievčatá chodia prezliekať na toalety.  

Zdá sa, že najproblematickejší subjekt je mládežnícky klub 

„Lúč“ a jeho vedúci Kamil Bystrický. Mládežnícky klub je 

na prízemí a škola by potrebovala pre svoje potreby z jeho 

troch miestností dve. K žiadnej dohode, ale nedošlo. Bystrický 

tvrdí, že podľa dohody by sa im nemali meniť finančné ani 

priestorové podmienky a tie priestory, ktoré mu ponúkali, boli 

v podzemí. „Sú vlhké a pri daždi do nich zateká. Máme drahú 

techniku, ktorú by to mohlo poškodiť. Dodáva, že ich združe-

nie malo záujem dostať budovu do svojej správy pred viace-

rými rokmi a mestu podávali aj projekt, v ktorom bola zahrnu-

tá jej rekonštrukcia hradená z eurofondov. Ich záujem stále tr-

vá a ako hovorí, vytvorili by tu multikultúrny priestor, kde by 

bolo miesto pre všetkých užívateľov budovy, ak by sa nastavil 

vhodný systém fungovania. 

Ďalším prob-

lémom, ktorý sa 

pri prevádzke 

vynoril na po-

vrch, bolo rôzne 

zameranie čin-

ností. Tie sa nie-

kedy časovo pre-

línajú. Na prí-

zemí je totiž al-

ternatívny klub 

mládeže, ktorý 
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funguje najmä cez víkendy a v noci a v susedstve je tanečná 

sála, pred ktorou na chodbe sa deti prezliekajú.  

Na rokovaniach so všetkými zainteresovanými za účasti vi-

ceprimátorky Mgr. Renáta Kaščákovej sa hľadali kompro-

misné riešenia, ale vychádza z toho, že definitívne riešenie by 

prinieslo odsťahovanie základnej umeleckej školy z Hviezdy 

do iných priestorov a kompletná rekonštrukcia budovy. „Kým 

sa tak stane, musia sa nájsť také riešenie, aby sa obe funkcie 

oddelili a nekrižovali, aby sa ľudia nemiešali a nedochádzalo k 

trecím plochám. Rozhodnutie, aby spravovala základná ume-

lecká škola budovu kina Hviezda sa považuje za zlé. Škola má 

vychovávať deti a nie manažovať správu budovy.  

www.sme.sk 24.03.2011 

pomocná evidencia 45/1/2011 

 

Dňa 25. marca 2011 sa dostala do správ Slovenského roz-

hlasu a neskôr aj iných médií o sporoch medzi Mestom Tren-

čín a Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka, keď Mes-

to Trenčín vypovedalo užívanie bytov učiteľom nájomných 

bytov. Tieto napäté vzťahy chcel rektor najskôr riešiť odcho-

dom univerzity z Trenčína, ale už na tom netrvá. 

Napríklad sa spomína, že bývalý dekan Fakulty sociálno-

ekonomických vzťahov Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka Ing. Daniel Bánoci, známy z kauzy pochybných ti-

tulov, mal vďaka škole donedávna výhodné bývanie. Za jed-

noizbový byt v Trenčíne platil mesačne okolo 44 eúr. Trhová 

cena je aj dvojnásobok. Patril medzi 26 vybraných učiteľov, 

ktorí sa dostali k mestským bytom s regulovaným nájomným. 

V pridelenom byte býval aj rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, 

DrSc., ktorý do Trenčína dochádzal z Bratislavy. 

Primátor Mgr. Richard Rybníček  nepredĺžil Trenčianskej 

univerzite Alexandra Dubčeka nájomné zmluvy na byty. Ing. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7994770&ids=6
http://trencin.sme.sk/c/5826112/univerzita-uz-vraj-nie-je-pre-trencin-prinosom.html
http://trencin.sme.sk/c/5826112/univerzita-uz-vraj-nie-je-pre-trencin-prinosom.html
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Daniel Bánoci musel ku koncu februára 2011 byt uvoľniť,  

rovnako ako ďalší pedagógovia.   

Ďalšiu ranu zasadil primátor Mgr. Richard Rybníček uni-

verzite, keď sa 

vyjadril, že uni-

verzita nie je pre 

mesto Trenčín 

prínosom. Zlé 

meno Trenčian-

skej univerzity 

odštartoval práve 

škandál detí Ing. 

Daniela Bánociho, 

ktoré na nej získa-

li titul za niekoľko 

mesiacov štúdia, hoci normálne trvá roky. Ministerstvo škol-

stva Slovenskej republiky práve pre podvody pozastavilo na 

jednej z fakúlt právo udeľovať diplomy. Ing. Daniela Bánoci-

ho odvolali z funkcie dekana Fakulty sociálno-ekonomických 

vzťahov, ale zostal však v Trenčíne učiť. Menovaný dochádza 

do Trenčína z Košíc. 

Práve pre dochádzajúcich učiteľov boli podľa rektora prof. 

Ing. Ivana Kneppa, DrSc. určené mestské byty. Tie boli lá-

kadlom, aby Trenčianska univerzity Alexandra Dubčeka zís-

kala garantov študijných programov. Rektor sa ohradil na tvr-

denie primátora ohľadom ceny nájmov, pretože platby za byty 

mesačne neboli 50 eúr mesačne, ale sa  pohybovali od 44 do 

157 eúr mesačne v štvorizbovom byte. „K tomu treba prirátať 

aj energie a zohľadniť fakt, že mesto dávalo holobyty, do kto-

rých ich nájomníci investovali. Rektor platil za trojizbový 

podkrovný byt blízko centra s rozlohou vyše 100 m2  nájomné 

146 eúr. I pre neho platí termín vysťahovania konca júna 

2011. Byt mala pridelený aj prorektorka Ing. Katarína Jankac-
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ká, PhD., ktorá je z Považskej Bystrice, teda 40 kilometrov od 

Trenčína a pridelenie bytu zdôvodnila, že cestovanie jej zabe-

ralo veľa času. Dvaja zamestnanci v mestských bytoch boli 

dokonca z Trenčína. 

Prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. priznáva, že máloktoré mes-

to poskytovalo univerzite také výhody ako Mesto Trenčín. 

Napríklad Univerzita Mateja Bela v Banskej Bystrici ubytova-

la cezpoľných učiteľov v bytovke, ktorú sama postavila. Tren-

čiansky mestský poslanec Ing. Róbert Lifka nevidí dôvod, aby 

mala univerzita od mesta lacné byty, keďže univerzitní učitelia 

zarábajú nadštandardne, sám rektor okolo tritisíc eúr. Pokiaľ 

sa týka zmeny sídla univerzity, tu musí schváliť akreditačná 

komisia a vyžaduje si aj širokú podporu akademického sená-

tu.“  

www.sme.sk 29.03.2011  

pomocná evidencia 181/1/2011 

 

V priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského v 

Trenčíne sa dňa 28. marca 2011 stretli vybraní pedagógovia zo 

škôl a školských zariadení v pôsobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja, kde ich predseda Trenčianskeho samospráv-

neho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, podpredseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Ing. Milan Panáček a riadi-

teľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Vladimír 

Buzalka ocenili pri príležitosti Dňa učiteľov odovzdaním ďa-

kovných listov za obetavú a tvorivú pedagogickú prácu. 

V piatich desiatkach stredných škôl a v piatich školských 

zariadeniach v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja pôsobí momentálne 2.382 pedagógov, kto-

rí sa starajú približne o 26.500 žiakov. Len ich zásluhou sú 

viacerí naši žiaci úspešní na celoslovenských i medzinárod-

ných vedomostných olympiádach či súťažiach zručnosti a prí-

kladne reprezentujú náš Trenčiansky samosprávny kraj. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7994774&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=7994769&ids=6


423 
 

Zvláštnosťou tradičného slávnostného aktu, keď na jeho 

začiatku odovzdal  predseda Tren-

čianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH list a 

vecný dar študentovi Michalovi Ka-

nianskemu z Gymnázia Ivana Bellu 

v Handlovej za mimoriadnu osobnú 

statočnosť, obetavosť a duchaprí-

tomnosť pri záchrane životov svojich 

spolužiakov pri nedávnej tragickej 

autonehode v Nitrianskom Rudne. 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH ocenil jeho skutočne hrdinský 

čin a poďakoval mu za odvahu a ľudskosť. Ocenenia potom 

prevzali títo pedagógovia:  

- Mgr. Peter Horváth, Gymnázium Púchov,  

- PhDr. Viera Vranková, Gymnázium Partizánske,  

- Jozef Kočner, Strednej odbornej školy Nováky,  

- Mgr. Milan Trúsik, Strednej odbornej školy Stará Turá,  

- Ing. Jaroslava Trnková, Stredná umelecká škola Trenčín,  

- PhDr. Ľubomíra Stanková, Strednej odbornej školy J. 

Ribaya Bánovce nad Bebravou,  

- Ing. Mariana Vaňová, Stredná odborná škola obchodu a 

služieb Prievidza,  

- Mgr. Zdeněk Kojan, Stredná odborná škola strojnícka Po-

važská Bystrica,  

- RNDr. Blažena Berecová, Stredná zdravotnícka škola 

Trenčín,  

- Mgr. Mária Búbelová, Stredná odborná škola stavebná E. 

Belluša, Trenčín,  
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- PhDr. Eva Homolová, Gymnázium V. B. Nedožerského 

Prievidza,  

- Mgr. Pavel Kováčik, Obchodná akadémia Považská Bys-

trica,  

- Ing. Viktor Kohút, Stredná priemyselná škola Považská 

Bystrica,  

- Mgr. Beáta Paulenová, Stredná odborná škola Nové Mes-

to nad Váhom,  

- PaedDr. Miroslav Medveď, Stredná priemyselná škola 

Myjava,  

- RNDr. Terézia Dolanová, Gymnázium Janka Jesenského 

Bánovce nad Bebravou,  

- akad. sochár Ladislav Pagáč, Stredná odborná škola 

sklárska Lednické Rovne,  

- Daniela Škvareninová, Spojená škola Partizánske,  

- Ing. Renáta Chylová, Stredná odborná škola Handlová,  

- Ing. Mária Minařová, Stredná odborná škola podnikania 

Trenčín   

- PaedDr. Daniel Beníček, Krajské centrum voľného času 

Trenčín. 
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www.tsk.sk 28.03.2011 

 

Dňa 28. marca 2011 pri príležitosti „Dňa učiteľov“ prijal 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček za prítom-

nosti zástupcu primátora mesta JUDr. Milana Kováčika 

a pracovníčky Krajského školského úradu v Trenčíne JUDr. 

Ivany Salinkovej v obradnej miestnosti mesta dvanásť peda-

gógov zo škôl spravovaných Mestským úradom v Trenčíne, 

t.j. materských a základných škôl a základnej umeleckej školy.  

Prijatie pedagógov monitoroval vedúci útvaru školstva 

Mestského úradu v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž, ktorý prítom-

ných hostí a ocenených pedagógov privítal a odovzdal slovo 

primátorovi mesta Mgr. Richardovi Rybníčkovi. Vo svojom 

príhovore povedal, že tento kalendárny rok, ktorý je pred nami 

bude veľmi ťažký a škrty v rozpočte sa však dotknú kapitoly 

školstva najmenej. Sme jedno z miest, v ktorom sa rodí viac 

detí ako inde, a preto sme potrebovali viac materských 

a základných škôl. Všetci sme však ako jedna rodina 

http://www.tsk.sk/
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a nemôžeme si dovoliť zadlžovať. „Chcem sa vám poďakovať, 

vzdať úctu, čo pre naše deti robíte. Budem s vami hovoriť, aby 

ste poznali všetky naše rozhodnutia. Lebo len tým, že bude in-

formovaní o našich rozhodnutia budete nás lepšie chápať. Bu-

deme sa však zaujímať aj o vaše problémy, a tak tento vzá-

jomný dialóg nám pomôže dostať mesto dopredu.“ Po tomto 

príhovore predstavil vedúci útvaru školstva Mestského úradu 

v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž vyznamenaných učiteľov 

a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček im odovzdal 

ocenenie. 

- Mgr. Mária Bábiková, Základná škola, Ul. L. Novomeské-

ho,  

- Marta Bubeníková, Materská škola, Považská ul.,  

- Helena Drgová, Materská škola, Ul. 28. Októbra,  

- Mgr. Miloslava Gažíková, Základná škola, Východná ul.,  

- Yveta Hlavienková, Základná škola, Hodžova ul.,  

- Mgr. Marta Malíková, Základná škola, Veľkomoravská 

ul.,  

- Mgr. Katarína Ovádeková, Základná škola, Kubranská ul.,   

- Viera Pietriková, Materská škola, Medňanského ul.  

- Janka Šinkovičová, Materská škola, Švermova ul. , 

- PaedDr. Oľga Šmatláková, Základná škola, Bezručova ul.  

- Slávka Švajdová, Základná umelecká škola K. Pádivého,  

- Mgr. Viera Žilková, Základná škola, Ul. Dlhé Hony 

Za vyznamenaných učiteľov poďakovala Mgr. Viera  Žil-

ková. Záver stretnutia patril krátkemu kultúrnemu programu, 

v ktorom vystúpili učitelia Základnej umeleckej školy Karola 

Pádivého v Trenčíne Ludvik Soukup a Mgr. Art Samuel 

Bánovec.  

vlastné poznámky 
 

 Šiesty ročník Učeň - Stredoškolák sa po prvý raz predsta-

vil na výstavisko Expo Centrum, ktorá sa uskutočnila v dňoch 
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30. marca až 1. apríla 2011. Jej súčasťou boli výstavy Kame-

nár a Trenčiansky robotický deň. 

Na výstave Učeň - Stredoškolák sa zúčastnilo  45 stredných 

škôl zo Slovenska a Čiech a štyri krajské centrá voľného času. 

Ako povedal na slávnostnom otvo-

rení predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sed-

láček, MPH, že „spoluorganizáto-

rom výstavy Učeň - Stredoškolák 

tento rok bol nielen Trenčiansky sa-

mosprávny kraj, ale pridali sa 

k nemu aj Banskobystrický samo-

správny kraj a Žilinský samosprávny 

kraj.“ Potom odovzdal autorom najlepšie vyhodnotených vý-

robkov ocenenia. Na slávnostnom otvorení sa zviditeľnil aj 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, keď odo-

vzdal ocenenia najúspešnejší jednotlivcom a kolektívom Me-

dzinárodného robotického dňa.  

 Na výstave sa prezentovali 

stredné odborné, priemyselné, ob-

chodné, jazykové a umelecké ško-

ly a gymnáziá. Zaznamenali sa 

expozície Strednej odbornej školy 

stavebnej v Trenčíne, Krajského 

centra voľného času v Trenčíne, 

Strednej umeleckej školy v Tren-

číne a Športového gymnázia v 

Trenčíne. Počas výstavy prebiehal 

bohatý kultúrny program tvorený z vystúpení členov rôznych 

záujmových skupín a súborov ako napríklad Folklórneho sú-

boru Trenčan, Stredná odborná škola Pruské, Centrum voľné-

ho času Púchov, Centrum voľného času Nové Mesto 

n/Váhom, Stredná zdravotnícka škola Trenčín, Stredná ume-

v kategórii Stavebnice získal Pohár primátora mesta Tren-

čín Dominik Gazara zo SOŠ Stará Turá 
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lecká škola Trenčín, Centrum voľného času Prievidza a Stred-

ná odborná škola podnikania Trenčín. Výstava bola výbornou 

príležitosťou pre žiakov základných škôl urobiť si prehľad o 

možnostiach štúdia na stredných školách. Zaujímavosťou boli 

aj praktické ukážky manuálnej zručnosti žiakov a tiež súťaž o 

najlepšiu prácu žiakov škôl zúčastnených na výstave. Súčas-

ťou výstavy Učeň – Stredoškolák bol tento rok aj šiesty ročník 

medzinárodnej súťažnej prehliadky autonómnych robotov 

Trenčiansky robotický deň, na ktorom odzneli nielen zaujíma-

vé prednášky na rozmanité témy, ale hlavne mladí návštevníci 

uvidia aj robotický futbal.  

Od 31. marca sa k výstave Učeň - Stredoškolák pripojil de-

viaty ročník špecializovanej výstavy Kamenár. Tá ponúkla 

prehľad v sortimente kamenárskych výrobkov a strojov na 

opracovanie kameňa. Program výstavy kameňopriemyslu a 

geológie doplní odborný sprievodný program tvorený najmä 

prednáškami. 

Víťazi súťaží 6. ročníka Trenčianskeho robotického dňa 

kategória Driver A): 

1. miesto a Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja  získal tím Ján Matáš, Martin Perešíni a Andrej 

Chudý  zo Strednej priemyselnej školy J. Murgaša Ban-

ská Bystrica 

2. miesto Juraj Fojtík zo Strednej odbornej školy Zlaté 

Moravce 

3. miesto Michal Šír  a Lukáš Morávek  zo Strednej prie-

myselnej školy Dubnica nad Váhom 

kategória Driver B): 

1. miesto a Pohár predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja  získal tím Šimon Medvecký, Adam Gálik a Na-

tália Janulková zo ZŠ R. Dilonga Trstená 

2. miesto Rafael Gajanec a Lukáš Benický z Gymnázia 

Martina Hatalu 
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3. miesto Jakub Liška z Tatran Teamu Trenčín 

kategória Stavebnice: 

1. miesto a Pohár primátora mesta Trenčín získal Dominik 

Gazara zo Strednej odbornej školy Stará Turá 

2. miesto Samuel Kačei, Rastislav Šoltís a Samuel Tva-

rožek zo Základnej školy Trenčín, Hodžova ul 

3. miesto Spojená škola Nové Zámky 

Mimoriadne  ocenenie  
v tejto kategórii získali Tomáš Šrámek a Maroš Krchňák zo 

Základnej školy Mariánska Prievidza a Tatran Team Trenčín. 

kategória Freestyle 

1. miesto a Pohár riaditeľa Strednej odbornej školy Pod 

Sokolicami 14 získal Martin Valášek, Strednej odbornej 

školy Stará Turá 

2. miesto Jakub Krošlák a Martin Faltus, Základná škola 

Topoľčany Tríbečská ul. 

3. miesto Juraj Fojtík Strednej odbornej školy Zlaté Mo-

ravce 

Špeciálnu cenu 
 v tejto kategórii získal Róbert Rindák zo Strednej odbornej 

školy Pod Sokolicami 14 Trenčín. 

vlastné poznámky 

 

     Dňa 30. marca 2011 vzdal hold práci učiteľom stredných 

škôl Krajský školský úrad 

v Trenčíne. Po krátkom kul-

túrnom programe, v ktorom 

vystúpili žiaci Základnej ume-

leckej školy Karola Pádivého 

v Trenčíne sa 

k vyznamenaným učiteľom 

prihovoril prednosta Krajské-

ho úradu v Tren-číne Ing. 
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Ondrej Divinský. Po príhovore potom odovzdal vyznamena-

ným učiteľom ocenenie. Predstavujú sa nám títo ocenení pe-

dagógovia : 

1. Mgr. M. Sibertová z Prievidze 

2. Mgr. J. Straková zo Základnej školy internátnej Vladimíra 

Predmerského v Trenčíne 

3. Mgr. M. Pirošíková z Bánoviec n/B. 

4. Mgr. J. Biskupičová z Centra voľného času Bojnice 

5. Mária Vítková z Centra voľného času Púchov 

6. Mgr. M. Jakubíková z Materskej školy Handlová 

7. Mgr. Art. Michal Bróska z Základnej umeleckej školy P. 

Bystrica 

8. Mgr. Oto Mello zo Základnej umeleckej školy Bojnice 

9. Jaroslav Franko zo Základnej umeleckej školy Čachtice 

10. Mgr. Viktória Šebeňová Základná škola Púchov 

11. Mgr. Mária Kostelanská, Základná škola P. Bystrica 

12. Mgr. Rudolf Krúpa, Základná škola Brvnište 

13. Mgr. Ružena Paprčková, Základná školy P. Bystrica 

14. PaedDr. Jarmila Gáborová, Základná škola s Materskou 

školou Pobedím 

15. Mgr. Anna Kozlíková, Základná škola Nové Mesto 

n/Váhom 

16. Mgr. Jarmila Balalová, Základná škola, Čachtice 

17. Mgr. Peter Lehocký, Základná škola Bánovce n/Bebravou 

18. Mgr. Gabriela Kusá, Základná škola s Materskou školou 

Diviaky n/Nitricou 

19. Mgr. Oľga Škrlantová, Základná škola Prievidza 

20. PaedDr. Eva Rybárová, Základná s Materskou školou 

Bojnice 

21. Mgr. Viera Ivanková, Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé 

Hony 

22. Ing. Katarína Hulínková, Základná škola Ilava 

23. Mgr. Juliana Letková, Základná škola Lednické Rovne 
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24. Vilma Sakalová, Materská škola Považská Bystrica 

25. Mgr. J. A. Cases Ares, Bilingualné gymnázium N. Mesto 

n/V. 

26. Mgr. Viliam Jurák, Gymnázium Bánovce n/B. 

27. Mgr. Vlasta Hyžová, Gymnázium Myjava 

28. Mgr. Michal Petráš, Obchodná akadémia Považská Bys-

trica 

29. Mgr. Anna Mrenová, Obchodná akadémia Považská Bys-

trica 

30. Ing. Henrieta Uličná, Stredná odborná škola Handlová 

31. Mgr. Mária Vargová, Stredná zdravotnícka škola Trenčín 

vlastné poznámky 

Slovenská polícia už dávnejšie pochopila, že ak si chce bu-

dovať pozitívny imidž, musí ho začať budovať na práci 

s deťmi. Preto pravidelne organizuje preventívne akcie určené 

školákom. Témy sú rôzne od prevencie drogovej kriminality, 

bezpečnosti na cestách, zníženie nehodovosti, ochrana majet-

ku a ďalšie v oblasti výchovy mládeže. V týždni od 27. do 31. 

augusta 2011 dopravní policajti organizovali na Základnej 

škole Trenčín, Kubranská ul. a Základnej škole Trenčín, Ho-

džova ul. dopravno-preventívnu akciu, ktorá spočívala v tom, 

že cestnej kontroly sa zapájali aj školáci. Pri cestnej kontrole 

odovzdávali vodičom odovzdávali výkresy, ktoré predtým na-

kreslili na tému „Ako vidím policajta“ a v niektorých menších 

priestupkoch nahradili blokovú pokutu. Deti sa tak stali na pár 

hodín neutralizátorom správania policajtov a vodičov. 

Pardon 02.04.2011 

 

Mesto Trenčín sa v dňoch 26. až 29. apríla 2011 stalo 

hostiteľom účastníkov 33. ročníka celoštátnej prehliadky 

stredoškolskej odbornej činnosti.  
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Pracovná časť celoštátnej prehliadky sa začala dňa 27. aprí-

la 2011 prijatím členov ústrednej komisie a hodnotiacich ko-

misií primátorom Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníč-

kom. Pri tejto príle-

žitosti vyzdvihol 

skutočnosť, že 

v súčasnosti dnešná 

mladá generácia do-

stala príležitosť 

ukázať, čo v nej je 

a zásluhou učiteľov 

dostala rozlet. Vy-

jadril radosť nad tým, že „Sočka“ sa dostala do Trenčína, zá-

roveň ocenil mravenčiu prácu organizátorov zorganizovať tak 

veľké podujatie. Zaželal organizátorom, aby im všetko dobre 

dopadlo, aby sa cítili všetci účastníci podujatia v našom meste 

dobre, aby si odniesli domov tie najlepšie spomienky na pobyt 

v našom meste a pozval účastníka na malé ob-

čerstvenie. 

Po návšteve Mestského úradu v Trenčíne 

prijal členov ústrednej komisie a hodnotiacich 

komisií predseda Trenčianskeho samospráv-

neho 

kraja 

MUDr. Pavol Sed-

láček, MPH.  

Slávnostné otvo-

renie celoštátnej pre-

hliadky stredoškol-

skej odbornej čin-

nosti sa uskutočnilo 

večer dňa 27. apríla 

2011 v amfiteátri 

zľava – viceprimátor M. Kováčik, prednosta J. Pagáč, primátor R, Ribníček 
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Trenčianskeho hradu, keď jej účastníkov privítal sám pán hra-

du Matúš Čák Trenčiansky. Osobitne moderátorka Mgr. 

Renáta Bieliková privítala poslankyňu Národnej rady Sloven-

skej republiky JUDr. Annu Vitekovú, predsedu Trenčianske-

ho samosprávneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH, štát-

neho tajomníka Ministerstva školstva Slovenskej republiky 

Mgr. Jaroslava Ivanču, primátora Mesta Trenčín Mgr. Ri-

charda Rybníčka, rektora Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc., riaditeľa Štátneho 

inštitútu odborného vzdelávania Ivana Stankovského, vedúcu 

odboru tvorivosti mládeže Ing. Vlastu Púchovskú Štátneho 

inštitútu odborného vzdelávania, prednostu Krajského škol-

ského úradu v Trenčíne Ing. Ondreja Divinského, riaditeľa 

Krajského centra voľného času v Trenčíne PaedDr. Daniela 

Beníčka. Účastníkov slávnostného otvorenia celoštátnej pre-

hliadky stredoškolskej odbornej činnosti pozdravil vo svojom 

vystúpení predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Zdôraznil, že organizátorom 

krajských kôl v Trenčianskom kraji bolo týmto vyjadrené oce-

nenie ich práce, keď boli poverení organizáciu celoslovenské-

ho kola. Ocenil aj aktivity študentov, ktorí odkrojili zo svojho 

voľného času, aby mohli dobre pripraviť svoje práce v obvod-

ných, okresných, krajských kolách a skončili na starobylom 

Trenčianskom hrade. Verím, že všetky vedomosti, ktoré ste 

absorbovali, zúročíte a zajtra sa budeme všetci tešiť. Nebude 

sa kameňovať, ale sa budú rozdávať ocenenia. Úprimná vďaka 

patrí samozrejme pedagógom, ktorí ticho v pozadí odovzdáva-

jú svoje skúsenosti, lásku mladým ľuďom, vedomosti, aby 

pomohli a usmernili tak, aby boli úspešní. Odbornej porote že-

lám pokojnú myseľ, dobré rozhodovanie tak, aby každý odi-

šiel z Trenčína z dobrým pocitom, že sa dobre prezentoval, 

našiel nových priateľov a nemal pocity krivdy. Verím, že po-
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pri povinnostiach si nájdete čas aj na prehliadku mesta Tren-

čín, že sa v ňom budete dobre cítiť.  

K prítomným sa prihovoril štátny tajomník Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky Mgr. Jaroslav Ivančo, ktorý 

odovzdal všetkým prítomným pozdrav ministra školstva s po-

ďakovaním, že mohol prevziať záštitu nad týmto podujatím. 

Vyjadril stanovisko, že aj v budúcnosti bude 

podporovať takéto súťaže, kde sa prejavuje 

veľká tvorivosť a aktivita žiakov slovenských 

škôl. Poďakoval sa všetkým učiteľom za to, 

že venujú obrovské množstvo času, energie 

tomu, aby sa ich žiaci dostali na Trenčiansky 

hrad. Zaželal všetkým žiakov úspech pri obhajobe svojich 

prác.  

Primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček vo svo-

jom príhovore privítal  všetkých prítomných v Trenčíne. Oce-

nil skutočnosť, že organizátori podujatia 

si vybrali za miesto podujatia práve mesto 

Trenčín, aby práve tam urobili mladí ľu-

dia pomyseľný krok vo svojej kariére. Že-

lám všetkým súťažiacim, aby si odniesli 

z nášho mesta veľa pekných zážitkov, 

o ktorej budú rozprávať svojím blízkym 

doma. Poďakoval sa všetkým, ktorí vytvorili túto fantastickú 

atmosféru.  

Poslednou rečníčkou na slávnostnou otvorení podujatia bo-

la predsedníčka ústrednej komisie celoštátnej prehliadky stre-

doškolskej odbornej činnosti Ing. Vlasta Púchovská, ktorá 

vniesla vo svojom príhovore štatistické údaje o priebehu toho-

ročnej stredoškolskej činnosti vo všetkých kolách : 

- do tohto ročníka sa zapojilo 5.925 nadaných žiakov s poč-

tom 4.429 prác; 

- na celoštátnej prehliadke obhajovalo 269 najlepších žiakov; 
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V ďalšej časti príhovoru spomenula, že 

tento ročník mimoriadne zaujímavým preto, 

lebo prihlásenie súťažiacich ako aj členov 

odborných hodnotiacich komisií prebiehalo 

na webovom portáli Štátneho inštitútu od-

borného vzdelávania prvýkrát v histórii 

„Šočky“ elektronicky.  

Tvorivosť a výnimočnosť prinesie mnohým účastníkom to-

horočného celoštátneho kola možnosť predstaviť svoju prácu 

na celoštátnej prehliadke „Šočky“ Českej republiky. Tiež naj-

lepší súťažiaci budú prezentovať v anglickom jazyku svoj pro-

jekt na medzinárodnej výstave mladých vedcov v Bratislave 

za účasti 60 krajín z celého sveta. Napokon úspešní riešitelia 

technických odborov budú reprezentovať našu krajinu na at-

raktívnom dvojtýždňovom pobyte v Nemecku.  

Po predstavení členov ústrednej komisie stredoškolskej od-

bornej činnosti na 

pomyselnom pódiu 

amfiteátra Trenčian-

skeho hradu sa 

predstavili študenti 

Strednej umeleckej 

školy v Trenčíne 

v dobových kostý-

moch, ktoré si sami 

zhotovili a potom 

členovia Historického šermu Wagus z Trenčína sa predstavili 

so svojím umení s ukážkami historického šermu. 

Dňa 28. apríla 2011 na Strednej priemyselnej škole Emila 

Belluša v Trenčíne od 08,00 h bolo ako v úli, keď pred jednot-

livými triedami a neskôr v triedach sústredení žiaci na obhajo-

vali svoje súťažné práce. Žiaci obhajovali  svoje súťažné práce 

v týchto súťažných odboroch: 
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1. problematika voľného času 

2. matematiky, fyzika 

3. chémia, potravinárstvo 

4. biológia 

5. geovedy (geografia, geológia, geodézia) 

6. zdravotníctvo 

7. pôdohospodárstvo 

a životné prostredie 

8. hotelierstvo, cestovný 

ruch 

9. strojárstvo, hutníctvo, 

doprava 

10. stavebníctvo 

a interiérový dizajn 

11. informatika 

12. elektronika, elektrotechnika, telekomunikácie 

13. história, politológia, filozofia, právne vedy 

14. tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

15. ekonomika a riadenie 

16. teória kultúry, umenie, umelecká a odevná tvorba 

17. pedagogika, psychológia, sociológia 

Slávnostné vyhodnotenie 33. ročníka stredoškolskej odbor-

nej činnosti sa uskutočnilo vo večerných hodinách dňa 28. ap-

ríla 2011 v Posádkovom klube Trenčín, ktoré po vystúpení 

členov Folklórneho súboru Trenčan otvorila moderátorka 

Mgr. Renáta Bieliková privítaním vzácnych hostí - poslan-

kyňu Národnej rady Slovenskej republiky JUDr. Annu Vite-

ková, predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavla Sedláčka, MPH, primátora Mesta Trenčín Mgr. Ri-

charda Rybníčka, riaditeľa Štátneho inštitútu odborného 

vzdelávania Ing. Ivana Stankovského, prednostu Krajského 

školského úradu Trenčíne Ing. Ondreja Divinského, riaditeľa 

Krajského centra voľného času v Trenčíne PaedDr. Daniela 

Dominika Nemčická pri obhajobe práce 



437 
 

Beníčka a členov ústrednej komisie stredoškolskej odbornej 

činnosti.  

Predsedníčka ústrednej komisie stredoškolskej odbornej 

činnosti Ing. Vlasta Púchovská zhodnotila priebeh troch dní 

súťaže. V úvode poďakovala realizáto-

rom priebehu súťaže v Trenčíne oso-

bitne riaditeľovi Krajského centra 

voľného času v Trenčíne PaedDr. 

Danielovi Beníčkovi a riaditeľovi 

Strednej odbornej školy Emila Belluša 

v Trenčíne Ing. Ivanovi Trnkovi za 

vytvorenie optimálnych podmienok 

pre činnosť hodnotiacich komisií, op-

timálnych podmienok pre súťažiacich 

a tiež podmienok i pre voľný čas 

a relax. Napätie a súťažná atmosféra sa skončila a nastal čas 

vyhlásenia výsledkov. V jednotlivých odboroch žiaci preuká-

zali obdivuhodné vedomosti, presvedčivo obhajovali, suve-

rénne vystupovali a odpovedali 

na otázky členov odborných po-

rôt. V mnohých prípadoch názor-

nej demonštrovali výsledky svo-

jej práce, využívali power poin-

tovú prezentáciu, animácie a iné 

audiovizuálne pomôcky. Pozitív-

ne treba hodnotiť spoluprácu žia-

kov s vedeckými inštitúciami, vy-

sokými školami a ďalšími odbor-

nými pracoviskami. Po formálnej 

a obsahovej stránke boli projekty hodnotené všetkými členmi 

porôt ako výborné. V práci žiaci používali odbornú terminoló-

giu, postupovali v správnej metodike, určili ste teoretické vý-

chodiská, podčiarkli vlastný autorský podiel praxe. Napokon 

Ing. Vlasta Púchovská 
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predniesla hodnotenie krajov. Na prvom mieste sa umiestnil 

Trenčiansky kraj a na druhom mieste sa umiestnili Nitriansky 

a Banskobystrický kraj.  

Pred vyhlásením výsledkov v kategórii jednotlivcov sa 

predstavili so svojím kultúrnym programom členovia súborov 

z Centier voľného času v Bojniciach a Prievidzi. Potom pre-

vzali prví piati súťažiaci ocenenia v jednotlivých súťažných 

odboroch takto : 

A. problematika voľného času 

1. Soňa Ranušová, Katarína Drobná, Trenčiansky kraj 

2. Štefánia Pekár - Hudáková, Prešovský kraj 

3. Matej Zrebný, Dušan Ďurajka, Žilinský kraj 

4. Zuzana Klačanská, Trnavský kraj 

5. Lenka Lukáčová, Košický kraj 

B. matematika, fyzika 

1. Matúš Balog, Matúš Sitkey, Nitriansky kraj 

2. Michal Štefančík, Košický kraj 

3. Viktor Vaňo, Nitriansky kraj 

4. Jakub Mertus, Juraj Karlovský, Bratislavský kraj 

5. Milan Kubíček, Trenčiansky kraj 

C. chémia, potravinárstvo 

1. Jozef Čvapek, Banskobystrický kraj 

2. Martina Porubcová, Žilinský kraj 

3. Dominika Jančová, Nitriansky kraj 

4. Peter Švihra, Žilinský kraj 

5. Pavla Pataráková, Prešovský kraj 

D. biológia 

1. Zuzana Hanúsová. Nitriansky kraj 

2. Mária Krchniaková, Bratislavský kraj 

3. Michal Riša, Jakub Mikuník, Trenčiansky kraj 

4. Natália Babincová, Bratislavský kraj 

5. Silvia Hnátová, Nitriansky kraj 
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E. geovedy (geografia, geológia, geodézia) 

1. Štefan Faršang, Nitriansky kraj 

2. Peter Oeser, Košický kraj 

3. Pavel Šustek, Lukáš Chromek, Banskobystrický kraj 

4. Lucia Lacková, Mário Krajčí, Trenčiansky kraj 

5. Stanislav Kameniar, Žilinský kraj 

F. zdravotníctvo 

1. Patrik Moškurjak, Monika Marjová, Košický kraj 

2. Juliana Varghová, Prešovský kraj 

3. Silvia Ovseníková, Kristína Sláviková, Trenčiansky kraj 

4. Erik Gyerpál, Banskobystrický kraj 

5. Tibor Porubän, Barbora Kvokačková, Prešovský kraj 

G. pôdohospodárstvo, životné prostredie 

1. Michal Antal, Dominik Horváth, Banskobystrický 

kraj 

2. Jozefína Lazová, Žilinský kraj 

3. Štefan Karolčík, Viktor Korba, Bratislavský kraj 

4. Samuel Magnús, Trnavský kraj 

5. Miloš Osuský, Nitriansky kraj 

H. hotelierstvo, cestovný ruch 

1. Dominika Topošová, Košický kraj 

2. Miloš Krššák, Banskobystrický kraj 

3. Denisa Hochelová, Lukáš Marcinka, Trnavský kraj 

4. Ján Hoffmann, Košický kraj 

5. Radka Horniaková, Nitriansky kraj 

I. strojárstvo, hutníctvo, doprava 

1. Marek Nemec, Trnavský kraj 

2. Marek Lázslo, Bratislavský kraj 

3. Pavol Belány, Žilinský kraj 

4. Filip Heldák, Prešovský kraj 

5. Pavel Lehocký, Lukáš Oravec, Banskobystrický kraj 

J. stavebníctvo, interiérový dizajn 

1. Vladimír Hlavatý, Trnavský kraj 
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2. Martin Mišún, Jozef Vlado, Trenčiansky kraj 

3. Jakub Klikač, František Balogh, Nitriansky kraj 

4. Adrián Ursíny, Andrej Kováč, Banskobystrický kraj 

5. Attila Fehér, Sabolcs, Nitriansky kraj 

K. informatika 

1. Alexander Novák, Tomáš Schejbal, Bratislavský 

kraj 

2. Anton Chromjak, Žilinský kraj 

3. Roman Kuchár, Marek Polomský, Prešovský kraj 

4. Andrej Guráň, Martin Mravec, Trenčiansky kraj 

5. Peter Šino, Branislav Viest, Žilinský kraj 

L. elektronika, elektrotechnika, telekomunikácie 

1. Martin Valášek, Trenčiansky kraj 

2. Anton Chromjak, Žilinský kraj 

3. Roman Kuchár, Marek Polomský, Prešovský kraj 

4. Loránt Bugár, Szabolcs Számel, Nitriansky kraj 

5. Tomáš Borik, Košický kraj 

M. história, politológia, filozófia, právne vedy 

1. Patrik Baxa, Bratislavský kraj 

2. Miroslav Krajčík, Nitriansky kraj 

3. Miroslava Balážová, Trenčiansky kraj 

4. Ján Koško, Jakub Koško, Košický kraj 

5. Viliam Valent, Košický kraj 

N. tvorba učebných pomôcok, didaktické technológie 

1. Marek Cingel, Žilinský kraj 

2. Vanda Poničanová, Martin Nemec, Banskobystrický 

kraj 

3. Gabriel Špak, Martin Šausa, Prešovský kraj 

4. Peter Kmeť, Trenčiansky kraj 

5. Tomáš Balta, Košický kraj 

O. ekonomika a riadenie 

1. Adam Petrikovič, Trnavský kraj 

2. Katarína Mišúnová, Petra Hatyinová, Trenčiansky kraj 
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3. Veronika Beháňová, Žilinský kraj 

4. Marko Procházka, Košický kraj 

5. Petra Horváthová, Zdenka Mačaiová, Trnavský kraj 

P. teória kultúry. umenie, umelecká a odevná tvorba 

1. Anežka Guberová, Banskobystrický kraj 

2. Monika Hudáčová, Prešovský kraj 

3. Ján Barkóci, Trenčiansky kraj 

4. Dominika Pilková, Nitriansky kraj 

5. Slavka Štibraná, Košický kraj 

Q. pedagogika, psychológia a sociológia 

1. Andrea Hrašková, Žilinský kraj 

2. Katarína Valová, Trnavský kraj 

3. Zuzana Ďuricová, Banskobystrický kraj 

4. Katarína Račáková, Banskobystrický kraj 

5. Adam Čarňanský, Trnavský kraj 

Konečnou bodkou za 

slávnostným progra-

mom večera bolo odo-

vzdanie putovnej valaš-

ky predsedom Trenčian-

skeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavlom 

Sedláčkom, MPH zá-

stupkyni Trnavského 

kraja, zastupovaný ria-

diteľkou Hotelovej ško-

ly Ľ. Wintera v Pieš-ťanoch Mgr. Elenou Grúňovou, školy, 

ktorá bola poverená organizáciou budúceho 34. ročníka celo-

štátnej prehliadky stredoškolskej odbornej činnosti. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 224/1/2011, 250/1/2011 
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Šestnásti najlepší mladí účtovníci z celého Slovenska bojo-

vali vo finále olympiády „Mladý  účtovník“, ktoré sa konalo 

28. apríla 2011 v Žiline. Prvenstvo si odniesol študent Ob-

chodnej akadémie Milana Hodžu v Trenčíne Ján Balaj. 

Súťaž organizovala Slovenská komora certifikovaných úč-

tovníkov a v roku 2011 sa uskutočnil 14. ročník. V školských 

kolách sa do súťaže zapojilo sedemdesiat škôl a viac ako dve-

tisíc žiakov. Z každej školy postúpili dvaja žiaci do regionál-

neho kola, ktoré sa konalo naraz v jeden deň v Košiciach, Ži-

line a Bratislave, aby boli zaručené rovnaké podmienky pre 

všetkých súťažiacich. „Do celoštátneho kola, ktoré sa konalo 

29. apríla v Žiline, postúpilo šestnásť súťažiacich, medzi nimi 

aj Ján Balaj a Monika Kopecká z Obchodnej akadémie Milana 

Hodžu Trenčín. 

Prvenstvo si odniesol Ján Balaj a stal sa tak šiestym víťa-

zom tejto prestížnej súťaže. Nadviazal tak na úspechy školy z 

predošlých rokov, keď sa víťazmi celoslovenského kola úč-

tovníckej olympiády stali postupne Alena Slemenská (2004), 

Jaroslav Zbudila (2006), Michaela Barčáková (2008), Vladi-

mír Guzma (2009) a Ľubica Hanová (2010). Takýmito, s pra-

videlnosťou sa opakujúcimi úspechmi, sa nemôže pochváliť 

žiadna škola na Slovensku,“ skonštatoval riaditeľ školy Ing. 

Ľubomír Jandík. 

Olympiáda Mladý účtovník je určená žiakom obchodných 

akadémií a stredných odborných škôl v účtovníctve. Jej cie-

ľom je porovnanie úrovne stredných odborných škôl, najmä 

obchodných akadémií, zvyšovanie prestíže účtovníctva ako 

najdôležitejšieho odborného predmetu. Obsah olympiády zod-

povedá štandardom štátneho vzdelávacieho programu. Počas 

súťaže vypracujú účastníci na počítači za dve a pol hodiny 

komplexný súvislý príklad z účtovníctva za jedno účtovné ob-

dobie v jednom podnikateľskom subjekte.  

www.sme.sk 11.05.2011  

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8229381&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8229382&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8229379&ids=6
http://www.sme.sk/
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V Strednej zdravotníckej škole v Trenčíne sa dňa 4. mája 

2011 začal posledný z mítingov medzinárodného projektu 

„Zdravá európska škola prostredníctvom zdravotníckych 

kompetencií“ v rámci programu „Comenius – multilaterálne 

školské partnerstvá“, do ktorého sa škola zapojila pred dvomi 

rokmi. Partneri projektu pobudnú v Trenčíne do 6. mája 2011. 

Hneď v úvodný deň účastníkov projektu privítal na pôde 

Trenčianskeho samosprávneho kraja jeho predseda MUDr. 

Pavol Sedláček, MPH  spolu s vedúcimi pracovníkmi odboru 

medzinárodnej spolupráce a cestovného ruchu a odboru škol-

stva.  

V medzinárodnom projekte spolupracuje od roku 2009  je-

denásť partnerov z Českej republike, Slovenska, Poľska, Ma-

ďarka, Holandska, Nórska, Talianska, Grécka, Turecka, Litvy, 

Lotyšska. Májový míting v Trenčíne je posledným stretnutím 

projektových partnerov, na ktorom sa zúčastnia štyri susedné 

štáty - Česká republika, Poľsko, Maďarsko a hostiteľská Slo-

venská republika. Nosným bodom programu bude medziná-

rodná súťaž prvej pomoci, ktorá sa uskutoční vo štvrtok 5. má-

ja 2011 v priestoroch Strednej zdravotníckej školy. Jej vyhod-

notenie a odovzdanie certifikátov účastníkov čaká v tento deň 

vo večerných hodinách. 

Počas projektu sa všetky strany stretli na štyroch hlavných 

mítingoch -  v novembri 2009 v Vsetíne – Česká republika, 

v apríli 2010 v tureckom Izmíri, v októbri 2010 v meste Šiau-

liai v Litve a v apríli tento rok v maďarskom Sátoraljaújhely. 

Učitelia zapojených škôl absolvovali niekoľko učiteľských 

výmen.   

Projektový program pozostával z prezentácie kultúrno-

umeleckého stvárnenia projektovej témy. Školský projektový 

tím Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne vytvoril a odpre-

zentoval video nahrávku školy v spojení so zdravotnou sta-

rostlivosťou a aktivitami zdravého životného štýlu. 
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Cieľom medzinárodného projektu bolo posilnenie európ-

skej dimenzie vo vzdelávaní prostredníctvom aktivít nadná-

rodnej spolupráce medzi školami, podpora pozitívneho postoja 

študentov k zdravému životnému štýlu,  kooperácia škôl na 

viacerých témach súvisiacich so zdravým životným štýlom a v 

neposlednom rade vzájomné spoznávanie kultúr a vzdelá-

vacích systémov jednotlivých krajín a podpora komunikácie 

v cudzom jazyku. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. Pa-

vol Sedláček, MPH, účastníkov projektu srdečne privítal 

a ako bývalý lekár a riaditeľ nemocnice ocenil prínos projektu 

na skvalitňovanie a dopĺňanie odborných teoretických vedo-

mostí ako aj praktických zručností budúcich zdravotníkov 

v medzinárodnom kontexte. Študentom poprial príjemný po-

byt v Tren-čianskom kraji a vyslovil presvedčenie, že sa k 

nám vždy radi vrátia. Po video prezentácii Trenčianskeho kra-

ja všetkých pozval na vyhliadku na strechu budovy Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. 

www.tsk.sk 04.05.2011 

pomocná evidencia 255/1/2011 

 

Pri príležitosti posledného stretnutia účastníkov medziná-

rodného projektu „Zdravá európska škola prostredníctvom 

zdravotníckych 

kompetencií“ 

v rámci programu 

„Comenius“ – mul-

tilaterálne školské 

partnerstvá“ 

v Trenčíne v dňoch 

4. až 6. mája 2011, 

ich prijal dňa               

4. mája 2011 po zľava – RNDr. J. Gugová, Mgr. R. Rybníček, Mgr. V. Kusenda 

http://www.tsk.sk/


445 
 

predsedovi Trenčianskeho samosprávneho kraja aj primátor 

Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček. Prítomných pro-

jektových partnerov z Českej republiky, Poľska, Maďarska, 

Slovenskej republiky a koordinátora zo Strednej zdravotníckej 

školy v Trenčíne Mgr. Vladimíra Kusendu predstavila hosti-

teľovi riaditeľka Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne 

RNDr. Janka Gugová. Tá ho ďalej zoznámila, že organizá-

ciou posledného stretnutia bola poverená Stredná zdravotnícka 

škola v Trenčíne a priblížila základné informácie o medzi-

národnom projekte, na ktorom od roku 2009  spolupracovalo 

jedenásť partnerov z Českej republiky, Slovenska, Poľska, 

Maďarka, Holandska, Nórska, Talianska, Grécka, Turecka, 

Litvy, Lotyšska. Nosným bodom programu v Trenčíne bude 

medzinárodná súťaž prvej pomoci, ktorá sa uskutoční vo štvr-

tok 5. mája 2011 v priestoroch Strednej zdravotníckej školy v 

Trenčíne. V priebehu projektu sa partneri stretli na štyroch 

hlavných mítingoch – v novembri 2009 v českom Vsetíne, 

v apríli 2010 v tureckom Izmíri, v októbri 2010 v meste Šiau-

liai v Litve 

a v apríli 2011 v 

maďarskom Sáto-

ralja-újhely. 

Školský projek-

tový tím Strednej 

zdravotníckej 

školy v Trenčíne 

vytvoril pre svo-

jich partnerov vi-

deo nahrávku 

školy v spojení so zdravotnou starostlivosťou a aktivitami 

zdravého životného štýlu. 

Medzinárodný projekt mal za úlohu posilniť prostredníc-

tvom aktivít nadnárodnú spoluprácu medzi školami, podporiť 
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kladný postoj študentov k zdravému životnému štýlu,  koope-

ráciu škôl na viacerých témach súvisiacich so zdravým život-

ným štýlom a v neposlednom rade vzájomne spoznávať kultú-

ru a vzdelávacie systémy partnerských jednotlivých krajín a 

podporovať  komunikáciu v cudzom jazyku.  

Primátor Mgr. Ri-

chard Rybníček pri-

vítal účastníkov pro-

jektu na pôde Mest-

ského úradu 

v Trenčíne a ocenil 

ich prínos pri skva-

litňovaní a doplňova-

ní odborných teore-

tických vedomostí, 

ako aj praktických zručností budúcich zdravotníkov v medzi-

národnom kontexte. Na záver zaželal príjemný pobyt 

v Trenčíne a veľa úspechov v budúcom živote.  

Dňa 5. mája 2011 od rána prebiehali súťažné disciplíny 

v poskytovaní prvej pomoci na piatich stanovištiach, z toho tri 

v jeho objekte a dve v jej blízkosti. Pri demonštrácii zásahov 

mladých zdravotníkov boli používané bežné resuscitačné po-

môcky, ale aj živé modely z radov študentov Strednej zdra-

votníckej školy v Trenčíne, ktoré navodzovali skutočné situá-

cie, s ktorými bežný človek v živote stretáva. Kým v prvom 

prípade skúšaní študenti museli pred odbornou porotou preu-

kázať svoje odborné vedomosti, tak v druhom prípade museli 

teoretické vedomosti skĺbiť s praktickými skúsenosťami 

a častokrát spojené s improvizáciou, lebo im „ranení“ súťažné 

podmienky sťažovali. Pre organizátorov stretnutia mladých 

zdravotníkov bola príjemným prekvapením prítomnosť detí 

z materskej školy v žltých reflexných vestách, ktoré veľmi ži-
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vo reagovali na hrané situácie moderátorov a na reakcie súťa-

žiacich. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 246/1/2011 

 

Bývalí žiaci zo Základnej školy na Dlhých Honoch 

v Trenčíne si spomenuli na svoje učiteľky, matematikárku 

Mgr. Renátu Krivošovú a slovenčinárku Mgr. Miroslavu 

Kaliňákovú a obe prihlásili do súťaže o najobľúbenejšieho 

učiteľa Zlatý Amos. Finále súťaže sa konalo v polovici apríla 

2011 v Košiciach a obe sa dostali nominácie až medzi šestnásť 

najlepších. „Prihlásili nás žiaci, ktorých sme učili minulý škol-

ský rok a pred tromi rokmi. Sú už na strednej škole prváci ale-

bo tretiaci, väčšina je na trenčianskom gymnáziu,“ povedala 

učiteľka jazyka slovenského a hudobnej východy Mgr. Miro-

slava Kaliňáková. Obe tvrdia, že ich to milo prekvapilo a také-

to ocenenie od žia-

kov ešte ani jedna 

nedostala. A s postu-

pom do samotného 

záveru súťaže vôbec 

nepočítali. „Je to an-

keta o najobľúbenej-

šieho učiteľa a pre 

mňa to bolo ocene-

nie mojej práce, lebo 

si nemyslím, že ma-

tematika je obľúbe-

ným predmetom. Keď mi ale povedali, že až keď prišli na 

strednú školu si uvedomili, čo všetko sme ich naučili a aké zá-

klady dostali,“ povedala Mgr. Renáta Krivošová. „Nešlo nám 

o umiestnenie v súťaži, ale o to, že si spomenuli,“ Postup me-

dzi šestnástku najlepších závisel od spracovania charakteristík 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8241558&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8241558&ids=6
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a zaznamenania príbehu, ktorý žiaci so svojou učiteľkou zaži-

li. Cieľom súťaže sa stala popularizácia učiteľov, ktorí podľa 

hodnotenia žiakov v uplynulom období významne prispievali 

k vytváraniu kvalitného vzťahu medzi žiakmi a učiteľmi. 

„Vlani sme hrali na majstrovstvách hokej s ruskou reprezentá-

ciou skoro ráno a my sme mali práve nultú hodinu matemati-

ky. Dovolila som im zápas počúvať a prežívala som zápolenie 

našich hokejistov so žiakmi,“ povedala Mgr. Renáta Krivošo-

vá. Žiakom Mgr. Miroslavy Kaliňákovej zase utkvelo v pamä-

ti, ako obrazne im vysvetľovala základy slovenskej gramatiky. 

Tieto príbehy a zážitky potom porota ohodnotila a vybrala do 

semifinále šestnásť najlepších. Príbehy hodnotila porota, ktorá 

však nepoznala mená ani školu, kde súťažiaci pedagógovia 

učia, a tak bolo pre obe prekvapením, že sa v semifinále ocitli 

obe a ešte z jednej školy. Až po nominácii nastali aj povinnos-

ti oboch nominovaných učiteliek. „Keďže sme postúpili so 

semifinále, museli sme aj niečo pripraviť a vyžrebovali sme si 

tému, na ktorú sme si pripravili scénku“ povedala Mgr. Renáta 

Krivošová. Tú potom spoločne nacvičili, natočili a napokon 

museli aj na javisku v Košiciach počas záverečného finále 

predviesť. Okrem toho pre účely finálového večera natočili aj 

videovizitky, v ktorých vystúpili nielen nominované učiteľky, 

ale aj žiaci so svojimi komentármi, prečo ich navrhli. 

Na finálový večer do Košíc cestovalo s učiteľkami takmer 

dvadsať žiakov. Ako povedala za všetkých siedmačka Paulína 

Podskubová, počas tohto výletu sme si uvedomili, že naše 

učiteľky sú naozaj učiteľky s veľkým srdcom. „Bol to pre nás 

príjemný zážitok, keď na výlete sme pochodili mesto a spoz-

návali pamiatky. Žiaci konštatovali, že pre nich to bolo zaují-

mavé, lebo nás spoznali aj z inej stránky ako za katedrou,“ 

zhodnotila štyri dni v Košiciach Mgr. Miroslava Kaliňáková. 

www.sme.sk 13.05.2011  

pomocná evidencia 269/1/2011  
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V Posádkovom klube v Trenčíne v slávnostnom galaprog-

rame a vernisážou výstavy študentských prác vyvrcholilo 

štvorročné študijné úsilie študentov - maturantov Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne.  

Ich študijné úsilie zhodnotila vo svojom vystúpení riaditeľ-

ka školy Mgr. Mária Vilkovská. V úvode 

svojho príhovoru si pomohla citáciou ma-

turantky školy, ktoré vyjadruje splnenie 

nádejí mladého človeka pri vstupe do ume-

leckej školy a očakávania po jej ukončení. 

„Tak konečne SUŠ-ka, študujem svoj sen 

a je mi dobre. Milujem figurálne kreslenie, ale najradšej by 

som ilustrovala knižky.“ Stredná umelecká škola predstavuje 

dynamický celok, ktorý sa mení, vyvíja a rozširuje o nové 

umelecké odbory. Dnes napríklad končí šesť umeleckých od-

borov. „Som rada, že naša škola sa stala postupne pojmom 

medzi strednými umeleckými školami na Slovensku. Je pre 

nás dnes veľký deň pre uči-

teľov, žiakov a rodičov. 

Stretli sme sa tu, aby sme sa 

podelili o radosť úspešne 

zavŕšenej práce našich ab-

solventov,“ povedala riadi-

teľka Vilkovská. V ďalšej 

časti svojho príhovoru ana-

lyzovala jednotlivé umelec-

ké odbory. Triedu 4.E študijný odbor „odevný dizajn“ viedla 

triedna učiteľka Ing. Helena Backárová  Najlepšiu maturitnú 

prácu v tomto odbore mala tento rok Mária Meleková, ktorá 

pozostávala zo siedmich modelov bola najprácnejším 

a najlepším dielom za všetkých. Jej výnimočnosť potvrdzuje 

skutočnosť, že bola prijatá na odevný dizajn do Florencie. 

Trieda 4.F,G študijný odbor „propagačná grafika a fotografic-

tanečné kreácie so svetlom 
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ký dizajn“ viedla triedna učiteľka Mgr. Pavla Pádivá. Najlep-

šou žiačkou odboru „propagačná grafika“ sa stala tento rok 

Adela Režná. Jej maturitným dielom je plagát k divadelnej 

hre Don Quijot. Študentov „fotografický dizajn“ viedol učiteľ 

Mgr. Pavol Obst. Najlepšou maturitnou prácou bolo video od 

Denisa Matúša. Trieda 4.F študijný odbor „reklamná tvorba“ 

viedla Mgr. Iveta Ochránková. Tento odbor mal tento rok 

premiéru, lebo dnes končia jeho prvý absolventi. Ako najlepší 

v tomto odbore bol vyhodnotený Michal Chrastina za rekla-

mu študentskému festivalu Gympelrock. Trieda 4.D, S mala 

dva študijné odbory „scénická kostýmová tvorba a propagačné 

výtvarníctvo“ viedla Ing. Viera Gagová. Najlepšou maturit-

nou prácou v odbore „kostýmová tvorba“ bolo bábkové divad-

lo „Alibaba a štyridsať zbojníkov“ od Zuzany Drobnej. Me-

novaná bola vyhodnotená aj ako najlepšia študentka školy. 

Najlepšou maturitnou 

prácou v odbore 

„propagačné výtvar-

níctvo“ od Mareka 

Holúbka.  

V závere svojho 

príhovoru vyslovila 

menovite poďakova-

nie všetkým učite-

ľom, ktorí aktívne 

pracovali so študentmi. Poďakovanie venovala aj rodičom žia-

kov za podporu svojich detí, najmä v poslednom záverečnom 

období.  

Záver v Posádkovom klube patril kultúrnemu programu 

v ktorom učinkovali tohoroční absolventi školy. 

Trenčianske noviny 16.05.2011 

pomocná evidencia 279/1/2011 



451 
 

Krajské kolo súťaže Môj nápad pre región, zameranej na 

podporu a rozvoj štúdia cestovného ruchu na stredných ško-

lách, sa uskutočnilo dňa 19. mája 2011 v Kongresovej sále 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Súťaž jednotlivcov bola 

postavená na individuálnej prezentácii konkrétneho produktu, 

výstupu z projektu, ktorý študent navrhol, pripravil a zrealizo-

val sám, alebo ho realizoval v škole za pomoci spolužiakov, 

ako napr. film, CD, informačná alebo propagačná brožúra ale-

bo výsledky prieskumu. Základným cieľom súťaže bolo pod-

poriť rozvoj a skvalitnenie prezentačných a komunikačných 

zručností študentov. Predmetom súťaže bol návrh na produkt 

cestovného ruchu, čo je základný kameň ponuky každej desti-

nácie alebo každého subjektu cestovného ruchu.  

Program aj súťaž boli akreditované Ministerstvom školstva, 

vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky ako celoročný 

program hlavne na stredných školách. Do tohtoročného kraj-

ského kola súťaže sa zapojili tieto stredné školy: 

 Obchodná akadémia dr. Milana Hodžu , Trenčín 

 Stredná odborná škola podnikania, Trenčín 

 Stredná odborná škola, Handlová 

 Stredná odborná škola, Myjava 

 Stredná odborná škola, Nové Mesto nad Váhom 

 Spojená škola Stredná odborná škola, Partizánske 

 Obchodná akadémia, Prievidza 

 Stredná odborná škola obchodu a služieb, Piešťany 

Hlavným organizátorom súťaže bola organizácia Junior 

Achievement Slovensko a partnerom krajského kola  bol 

Trenčiansky samosprávny kraj. Odborná porota, ktorá posu-

dzovala súťažné projekty bola zložená zo zástupcov Junior 

Achievement Slovensko a zástupcov z odboru školstva 

a odboru medzinárodnej spolupráce - oddelenia cestovného 

ruchu Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
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Odborná porota konštatovala, že všetky predstavené pro-

jekty mali po odbornej stránke vysokú úroveň, nápady v nich 

boli zaujímavé s prvkami inovácií a využiteľné v destináciách 

cestovného ruchu, na 

ktoré boli zamerané. 

Ako najlepší projekt 

porota vyhodnotila 

prácu „Cesta priateľ-

stva človeka a koňa“ 

od Veroniky Kišovej 

zo Strednej odbornej 

školy podnikania v 

Trenčíne. Druhé mies-

to získal projekt 

„Mestečko MY a VY“ Daniely Kmeťovej a Moniky Adám-

kovej zo Strednej odbornej školy Myjava. Tretie miesto získa-

la práca „Deväť naj Handlovej“ od Romany Santovej, štu-

dentky Strednej odbornej školy v Handlovej. Ostatní účastníci 

si prevzali čestné uznania. 

Práce, ktoré sa umiestnili na prvom a druhom mieste budú 

reprezentovať Trenčiansky kraj v celoslovenskom kole súťaže 

Môj nápad pre región, ktoré bude 21. júna 2011 v sídle Ban-

skobystrického samosprávneho kraja.  

Na celoslovenskom kole súťaže sa z Trenčianskeho kraja 

zúčastnia ešte ďalšie študentky – Marianna Hrdá z Obchod-

nej akadémie v Prievidzi  s prácou „Čarovná taška“ a Jana 

Kmeťová zo Spojenej školy z Partizánskeho s prácou 

„Hviezdne Bielice“, ktoré sa zúčastnili na krajskom kole súťa-

že v Nitre a obsadili tam prvé dve postupové miesta. 

www.sme.sk 20.05.2011 

www.tsk.sk 19.05,2011 

pomocná evidencia 891/1/2011 

 

víťazky súťaže zľava – Veronika Kišová, Monika Adámková a Romana Santová 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8278906&ids=6
http://www.tsk.sk/
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Dňa 19. mája 2011 vyvrcholili v Posádkovom klube oslavy 

slávnostnou akadémiou pri príležitosti 50. výročia Základnej 

školy Trenčín, U. Dlhé Hony. Po privítaní prítomných učite-

ľov, rodičov, žiakov, bývalých učiteľov moderátormi Domi-

nikou Žilkovou a Milanom 

Zongorom sa k prítomným 

prihovoril riaditeľ školy 

Mgr. Michal Galko slova-

mi, že každé jubileum je prí-

ležitosťou stretnúť sa so 

známymi, kolegami, výz-

namnými osobnosťami 

a tomto prípade aj s rodičmi 

a priateľmi školy. Vyjadril svoje pocity, že je rád, keď spoloč-

ne môže osláviť okrúhle výročie existencie inštitúcie, s ktorou 

nás niečo spája, našej „päťky“. Je to už 

päťdesiat rokov, čo naša škola otvorila 

svoje brány a prví žiaci zasadli do jej 

nových lavíc. Prvýkrát zasadli učitelia 

pred katedru a ozvalo sa prvé zvonenie. 

Je päťdesiat rokov veľa a či málo ? Čas 

je pojem relatívny. V živote človeka je 

päťdesiat rokov je časom, ktorý je spre-

vádzaný obdobím zrelosti a nadobudnutých skúseností. Čo 

znamenalo päťdesiat rokov v živote jubilujúcej školy? Pár slo-

vami je to viac ako štyritisíc úspešných absolventov, takmer 

tristo pôsobiacich pedagógov, ktorý zasvätili svoj život nároč-

nej, ale zmysluplnej prácu vzdelávať a vychovávať deti. Ne-

možno nespomenúť desiatky správnych zamestnancov, ktorý 

sa starali o to, aby bol tento proces najefektívnejší. História 

školy sa začala písať v školskom roku 1960/1961, kedy dňa 6. 

septembra 1960 bol jej prvým riaditeľom Františkom Paliat-

kom slávnostne otvorený školský rok s 915 žiakmi v 29 trie-

celým podujatím sprevádzali D. Žilková a M. Zongor 

príhovor riaditeľa školy Mgr. M. Galka 
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dach. V akých podmienkach škola začínala by najlepšie do-

kladovali tí, ktorí tu pôsobili. Budova školy bola dvadsať 

triedna. V školskom roku 1963/1964 navštevovalo školu 1.424 

žiakov, ktorí sa tiesnili v štyridsaťjeden triedach. Takže sa 

muselo učiť aj provizórnych triedach v sídlisku a bolo dvoj-

smenné. Súčasná prístavba kuchyne s jedálňou neexistovala. 

Žiaci sa stravovali v provizórnom objekte drevenom baráku, 

ktoré pôvodne slúžilo ako staveniskové zariadenie pri budova-

ní sídliska. V súčasnej dobe nepredstaviteľné. V roku 1963 

odišiel riaditeľ školy František Pa-

liatka do dôchodku a na jeho miesto 

bol vymenovaný Juraj Pavlík, ktorý 

zastával túto funkciu do roku 1979. 

Budovanie sídliska Soblahovská spo-

jené s nárastom mladých rodín s ma-

lými deťmi si vynútilo vybudovanie 

novej školy na Bezručovej ulici, ktoré 

stabilizovalo počet na 700 až 900 

žiakov. Priestorové podmienky sa 

zlepšili až začiatkom sedemdesiatich 

rokov, kedy bol pristavený pavilón s piatimi triedami 

a školskej kuchyne s jedálňou. Od začiatku existencie školy do 

roku 1990 sa udržiavali partnerské vzťahy s družobnou Zá-

kladnou školou 

v Bystřici pod Hos-

týnem výmenami 

školských a učiteľ-

ských kolektívov. 

Na základe tejto 

aktívnej spolupráce 

bola 19. júna 1969 

ministerstvo škol-

stva udelilo čestný 

ocenenie bývalých učiteľov pamätným listom 
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názov „Základná deväťročná škola bratstva Čechov a Slo-

vákov“. Po odchode riaditeľa Juraja Pavlíka v roku 1979 do 

dôchodku ho funkcii riaditeľa nahradila Terézia Slezáková, 

ktorá pôsobila v tejto funkcii do roku 1991. V osemdesiatych 

rokoch začína sídlisko starnúť, nastáva pokles populácie a 

škola prechádza na jednosmenné vyučovanie. V tom čase sa 

začína trend vyučovania cudzích jazykov a škola sa stála líd-

rom jazykového vzdelávania 

v Trenčíne a na jeho okolí. Naj-

väčším zmenám dochádza po ro-

ku 1989. Bolo treba sa prispôso-

biť novým podmienkam. Tieto 

úskalia sa podarilo preklenúť aj 

s novým vedením školy od roku 

1991 v čele s riaditeľkou Vierou 

Ivankovou. Posledná etapa školy 

sa začala v roku 2008, keď sa za-

čala obsahová prestavba školstva. Dávame si otázku – pre ko-

ho je táto škola? Odpoveď je jednoduchá. Je to dieťa, v reči 

školy je to žiak. Úlohou školy nie je len žiaka učiť, ale dať mu 

odpoveď na základnú otázku – prečo sa mám učiť? Úlohou 

školy je vychovávať osobnosť, ktorá sa bude vedieť zaradiť do 

života spoločnosti. Učenie to nie je len súbor vedomostí, to nie 

sú len známky na vysvedčení. Je to celoživotný proces byť vo 

svojom obore byť najlepším. V závere svojho prejavu riaditeľ 

Mgr. Michal Galko vyjadril poďakovanie všetkým tým, ktorí 

stáli pri pretváraní osobnosti žiakov, aby boli platnými ob-

čanmi spoločnosti odovzdaním pamätného listu.  

Po slávnostnom príhovore riaditeľa školy sa uskutočnil kul-

túrny program trvajúci viac ako hodiny, veľmi dobre pripra-

vený pani učiteľkou Žilkovou, v ktorej hlavnými aktérmi boli 

žiaci školy. 

vlastné poznámky 



456 
 

Školskí inšpektori zakázali maturovať 158 študentom na 

Súkromnej strednej odbornej škole v Trenčíne pre podozrenie 

z kupovania maturít. Informáciu priniesla Televízia Markíza v 

Televíznych novinách 30. mája 2011. 

Všetci študenti študovali v špeciálnom režime - nemuseli 

chodiť do školy a mohli sa nechať z niektorých predmetov len 

preskúšať. Zákon im to síce umožňuje, no podľa inšpektorov 

sa v tomto prípade dostali k maturitám nelegálne a niektorí 

neurobili skúšky zo všetkých predmetov. Navyše podľa in-

špektorov bol v niektorých prípadoch pri maturitách iba jeden 

pedagóg namiesto nevyhnutných troch. 

Markíza tvrdí, že študenti si za takéto skúšky môžu zaplatiť 

niekoľko stoviek eúr. Navyše takto môžu zmaturovať podstat-

ne skôr ako pri klasických maturitách. Hovorkyňa Minister-

stva školstva vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Mgr. Miriam Žia-

ková potvrdila, že 

inšpekcia ich o zá-

veroch informovala 

minulý týždeň. 

Vyhlásila, že je šo-

kujúce, keď aj na 

úrovni stredných 

škôl prebieha taký-

to biznis. 

Riaditeľka školy 

PaedDr. Bibiana 

Roľníková podľa Televízie Markíza dostala podnet nepustiť 

ku skúškam problematických študentov už pred niekoľkými 

mesiacmi. Pokyn nerešpektovala a študenti napísali testy. Pre 

televíziu Markíza právny zástupca školy povedal, v súčasnosti 

prebieha školská inšpekcia a informácie budú poskytovať ne-

skôr. 
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Predsedníčka komisie nakoniec maturity zastavila. Spis bu-

dú študovať aj na ministerstve. Ak sa závery potvrdia, minis-

terstvo chce siahnuť aj po najprísnejších trestoch, možno aj o 

vyradení školy zo siete škôl a jej následnom zrušení. Krajská 

školská inšpekcia už pripravila podnet na prokuratúru, ktorá 

vec prešetrí. 

www.sme.sk 30.05.2011 

pomocná evidencia 322/1/2011 

 

V rámci Medzinárodného dňa detí mali dňa 1. júna 2011 

všetky ratolesti do 15 rokov voľný vstup na mestskú vežu. od 

10. do 20. h. Okrem neobvyklého výhľadu na mesto si mohli 

pozrieť výstavu „Farby poézie“. Dnešná mestská veža sa pô-

vodne nazývala Dolná brána 

či Turecká veža. Bola súčas-

ťou opevnenia mesta, ktoré sa 

napájalo na hradné múry. 

Mestská veža bola pôvodne 

iba dvojpodlažná gotická ve-

ža so štvorcovým pôdorysom 

postavená pravdepodobne za-

čiatkom 15. storočia. Vchod 

do mesta bol zaklenutý lome-

ným gotickým oblúkom, ktorý sa zachoval dodnes. V prvej 

štvrtine 17. storočia bola veža renesančne prestavaná. Boli 

pridané ďalšie poschodia s osembokým pôdorysom. Dnes má 

veža šesť poschodí a výšku 32 metrov. 

www.sme.sk 31.05.2011  

pomocná evidencia /1/2011 

 

Pri príležitosti ukončenia 4. ročníka environmentálneho 

vzdelávacieho projektu „Daj si vodu z vodovodu“ sa usku-

točnila dňa 14. júna 2011 slávnostná detská konferencia 

http://www.sme.sk/
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o vode za účasti zástupcov z dvanástich základných škôl Tren-

čianskeho okresu 5. až 9. 

postupného ročníka. V sú-

ťaži sa zúčastnilo 71 jednot-

livcov a 11 kolektívov. Na 

začiatku podujatie prítom-

ných učiteľov a žiakov zá-

kladných škôl pozdravila 

generálna riaditeľka Tren-

čianskej vodohospodárskej spoločnosti a správkyňa nadácie 

Ing. Denisa Beníčková a potom dostali slovo jednotliví zá-

stupcovia základných škôl, ktorí prezentovali najlepšie umies-

tnené projekty v súťaži podľa jednotlivých ročníkov. 

Program pokračoval prezentáciou projektov  

A) v kategórii jednotlivcov : 

- 5. ročník –  Monika Ďuržová, Zá-

kladná škola Trenčín, Novomeského 

ul.;  Adam  Dostál, Základná  škola 

 N. Mesto n/V., Ul. kpt. Nálepku 

- 6. ročník – Filip  Štefkovič, Základ-

ná  škola Trenčín, Novomeského ul.; 

 Alica  Opatovská, Základná škola 

Čachtice; 

- 7. ročník – Andrea  Blašková, Základná  škola  N. 

Mesto n/V., Ul. kpt. Nálepku; Nikola Čejtejová, 

Základná škola Čachtice; 

- 8. ročník – Aneta Mauxová, Základná škola Tren-

čín, Bezručova ul.; Karin  Michalová, Základná 

škola + Materská škola Trenčianska Turná; 

- 9. ročník – Pavlína   Kotrhová, Základná  škola  

Trenčín, Bezručova ul.; Patrícia  Lehocká,  Zá-

kladná  škola  Trenčín, Východná ul.; 
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B) v kategórii kolektívov : 

- Špeciálna základná škola internátna V. Predmer-

ského Trenčín; 

- Základná škola Považany; 

- Základná škola Trenčianske Jastrabie 

Hodnotiaca odborná porota rozhodla oceniť týchto jednot-

livcov a kolektív : 

- Adam Dostál – 5.ročník 

- Alica Opatovská – 6. ročník 

- Andrea Blašková – 7. ročník 

- Aneta Mauxová – 8. ročník 

- Patrícia Lehocká – 9. ročník 

- Základná škola Považany 

Odborná porota vyhodnotila fotografickú súťaž v rámci 

Svetového dňa vody, do ktorej sa zapojilo desať základných 

škôl Trenčianskeho okresu. Ocenenie získali : 

- Základná škola + Materská škola Dolná Poruba za naj-

zaujímavejšiu fotografiu; 

- Základná škola + Materská škola Soblahov najväčšiu ak-

tivitu pri fotografovaní; 

Správna nadácia rozhodla o udelení grantu 300 eúr týmto 

školám : 

- Základná škola Trenčianske Jastrabie,  

- Základná škola + Materská škola Melčice –Lieskové  

- Základná škola Nové Mesto n/V., Ul. kpt. Nálepku. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 357/1/2011, 364/1/2011 

 

Mesto Trenčín ocenilo detské osobnosti mesta za školský 

rok 2010/2011 z oblasti kultúry, vedomostí a športu dňa 23. 

júna 2011. Pamätné listy im odovzdal primátor Mesta Trenčín 

Mgr. Richard Rybníček. Najúspešnejšou školou vo vedo-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8475611&ids=6
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mostných súťažiach a olympiádach sa stala Základná škola 

Dlhé Hony a v športových súťažiach Základná škola Hodžova. 

Kategória predmetové olympiády a postupové súťaže  

- najlepší matematik – Filip Ayazi,  Základná škola Trenčín, 

Kubranská,  

- najlepší geograf – Paulína Podskubová, Základná škola 

Trenčín, Dlhé Hony,  

- najlepší technik – Jakub Varta, Základná škola Trenčín, 

Bezručova,  

- najlepší biológ – Lukáš Jánošík, Základná škola Trenčín,  

Veľkomoravská,  

- najlepší historik – Matej Jando, Základná škola Trenčín, 

Dlhé Hony, 

- najlepší olympionik v anglickom jazyku - František Sma-

tana, Základná škola Trenčín, Hodžova 

- najlepší olympionik v nemeckom jazyku - Soňa Jankuro-

vá, Základná škola Novomeského, 

Kategória súťaží zameraných na umenie, literatúru a hudbu 

- ocenenie „Najlepší Slávik Slovenska“ získali Nina Kohou-

tová, Trenčín Základná škola Trenčín. Dlhé Hony a Si-

mona Lengvarská, Základná škola Trenčín, Novomeské-

ho.  

- najlepšia recitátorka – Dominika Žilková, Základná škola 

Trenčín, Dlhé Hony.  

- najlepšia flautistka – Nikola Marušincová a Eva Kršková 

Základná umelecká škola K. Pádivého. 

- najlepšia tanečná skupina – „Španieláčik“, Základná ume-

lecká škola K. Pádivého, 

- najlepší gitaristi – Peter Vasko a Jana Kamarášová, Zá-

kladná umelecká škola K. Pádivého, 

 

 

 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8475610&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8475609&ids=6
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Kategória športových súťaží 

- najlepší v cezpoľnom behu - družstvo žiakov v zložení 

Matúš Bero, Matúš Pastirik, Róbert Bulejko Základná škola 

Trenčín, Ul. Na dolinách.  

- najlepší ľahký atlét – Jozef Vaníček,  

- najlepší karatista – Marek Vlasák zo Základná škola Kub-

ranská,  

- najlepší športová gymnastka – Veronika Havierová, Zá-

kladná škola Trenčín, Východná, 

- najlepšie družstvo v malom futbale mladší žiaci Základná 

škola Trenčín, Hodžova, 

- najlepšie v gymnastickom štvorboji družstvo Základná 

škola Novomeského v zložení Ela Striežencová, Terézia 

Chromiaková, Etela Sedláková, Barbora Konečná a Diana 

Kučová, 

- najlepšie florbalistky – družstvo mladších žiačok, Zá-

kladná škola Trenčín, Kubranská, 

- najlepší v ľadovom hokeji - deviataci zo športovej hoke-

jovej triedy Základná škola Trenčín, Hodžova, 

- najlepší v bedmintone - Michaela Rajcová, Martina Ba-

žíková, Základná škola Trenčín, Kubranská. 

www.sme.sk 24.06.2011  

 

Dňa 27. júna 2011 sa uskutočnil na Základnej škola Tren-

čín, Kubranská ul. 16. ročník súťaže v tvorbe školských časo-

pisov na základných školách Trenčianskeho okresu, do ktorej 

poslalo 15 základných škôl svoje vydané časopisy v uplynu-

lom školskom roku. Stretnutie mladých redaktorov pozdravili 

Mgr. Edita Krecháčová zo Základnej školy Trenčín, Kubran-

ská a Mgr. Ľubica Kršáková z útvaru školstva Mestského 

úradu v Trenčíne.  

Odborná porota pri hodnotení školských časopisov prihlia-

dala na obsahovú stránku časopisov, na vlastnú tvorbu detí, na 
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technickú a grafickú úroveň časopisov, na originalitu článkov 

a celkovú štylistiku, pravopis, adresnosť a pravosť. Nakoniec 

porota rozhodla jednotlivé školské časopisy podľa kvality za-

radiť do troch pásiem takto: 

Zlaté pásmo udelila: 

- (za)Školáčik – Základná škola Trenčín, Bezručova ul.; 

- Chocholúšik – Základná + Materská škola Chocholná - 

Velčice; 

- Nonstop – Základná škola Trenčín, Kubranská; 

- Žirafa – Základná škola Trenčín, Ul. Dlhé Hony; 

- Bocián – Základná škola Trenčín, Svinná; 

Strieborné pásmo udelila: 

- Dolináčik – Základná škola Trenčín, Ul. Na dolinách; 

- Domino 4 – Základná škola Trenčín, Veľkomoravská; 

- Úlet - Základná škola Trenčín, Východná; 

- Školák - Základná škola + Materská škola Soblahov, 

- Školoviny - Základná škola + Materská škola, Trenčianska 

Teplá; 

Bronzové pásmo udelila: 

- Úsmev - Základná škola + Materská škola Melčice – Lies-

kové; 

- Echo – Základná škola + Materská škola Dolná Poruba; 

- Bocko - Základná škola Trenčín, Potočná; 

- Studnička - Základná škola + Materská škola Mníchova 

Lehota; 

- Úsmev – Špeciálna základná škola internátna Trenčín; 

vlastné poznámky 

 

V novom školskom roku 2011/2012 bude v 24 stredných 

školách Trenčianskeho kraja pracovať menej o 122 zamest-

nancov. Školy tak reagujú na pokles počtu žiakov o 16,6 %. 

Napríklad na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne prepustia 

štyroch pracovníkov. Ide o dve upratovačky a dve učiteľky, 
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ktoré odchádzajú do dôchodku. Na tieto skutočnosti reagovalo 

aj Zastupiteľstvo Trenčianskeho samosprávneho kraja dňa 29. 

júna 2011, keď schválilo dodatky organizačných poriadkov 

stredných škôl. 

Trenčianske noviny 07.07.2011  

 

Tri zlaté, jednu striebornú a jednu bronzovú medailu pri-

niesli slovenskí stredoškoláci z 42. ročníka Medzinárodnej 

fyzikálnej olympiády, ktorá sa konala v Thajsku. 

Naši stredoškoláci uspeli v konkurencii 393 súťažiacich z 

85 krajín, keď sa spomedzi nich umiestnili ako družstvo v na 

celkovo 16. mieste. V 42-miestnom rebríčku krajín Európy 

Slováci skončili po Rumunsku, Nemecku a Turecku na 4. 

mieste.  

„Ide o najväčší úspech slovenských stredoškolákov v tejto 

súťaži od roku 1993 a zaslúžili sa oň všetci členovia päťčlen-

ného tímu,“ informovalo Ministerstvo školstva Slovenskej re-

publiky na svojej webovej stránke. Zlaté medaily získali pre 

Slovensko Jakub Šafin z Gymnázia P. Horova v Michalov-

ciach, Ján Pulmann z bratislavského Gymnázia Grősslingova 

a Jakub Kocák z Gymnázia L. Svobodu v Humennom. Strie-

borné medaily priniesol Matej Balog z Gymnázia Grősslingo-

va z Bratislavy a bronzovú medailu získal Peter Kosec z 

Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. Účasť slovenského družstva na 

42. Medzinárodnej fyzikálnej olympiáde zabezpečilo organi-

začne aj finančne Ministerstvo školstva Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 31.07.2011 

pomocná evidencia 455/1/2011 

 

Fakulte mechatroniky Trenčianskej univerzity A. Dubčeka 

skončila 31. augusta 2011 akreditácia v jedinom študijnom 

odbore. Chýbal im garant, pretože nového fakultou navrhnuté-

ho akreditačná komisia neschválila. Jediným riešením podľa 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8645117&ids=6
http://www.sme.sk/
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vedenia Trenčianskej univerzity A. Dubčeka , ktoré by malo 

preklenúť tento dlhotrvajúci nepriaznivý stav je zlúčenie sa 

s Fakultou špeciálnej techniky. 

Toto riešenie sa nepáči Fakulte mechatroniky, keď so  zlu-

čovaním fakúlt nesúhlasí. Podľa dekana fakulty Jozefa Tkáča 

Fakulta mechatroniky v minulosti patrila medzi najlepšie fa-

kulty Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne a stále je o ňu 

záujem. Napriek tomu, že už dva roky nemôže prijímať no-

vých študentov, prišlo k novému akademickému roku na fa-

kultu asi sedemdesiat prihlášok, ktoré museli byť vrátené. 

Rovnaký počet prihlášok  si podali študenti na Fakultu prie-

myselných technológii, ktorá má všetky práva udeľovať tituly.  

Rektor Trenčianskej univerzity A. Dubčeka podľa Jozefa 

Tkáča všetkými možnými prostriedkami bojkotuje činnosť fa-

kulty. Fakulta podala návrh na akreditačnú komisiu o zmenu 

garanta v študijnom programe „Manažérstvo kvality produk-

cie“, pretože súčasný garant má zmluvu na univerzite len do 

konca augusta 

2011. V tomto 

programe má fa-

kulta sedemde-

siat študentov 

v druhom roční-

ku a tí chcú do-

študovať na fa-

kulte, na ktorú sa 

prihlásili. Akre-

ditačná komisia 

nám nevyhovela, preto sme v súlade so zákonom podali rekto-

rovi pripomienky, ktoré mal do stredy 27. júla 2011 zaslať na 

ministerstvo školstva. Rektor tieto pripomienky nepodpísal ani 

ich neposlal, povedal Jozef Tkáč. Preto dekan fakulty požiadal 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8648495&ids=6


465 
 

ministra školstva o možnosť dočasného fungovania tohto 

programu. 

Podľa rektora Trenčianskej univerzity A. Dubčeka Ing. 

Ivana Kneppa, DrSc. univerzita nemôže do nekonečna pod-

porovať zbytočné pokusy fakulty o akreditáciu. Fakulta špe-

ciálnej techniky podľa neho vypracovala návrh, ktorý už pre-

konzultovala s Akreditačnou komisiou. Tá má svojich garan-

tov s dobrým študijným programom, ktorý nahradí ten, ktorý 

zle dopadol na fakulte mechatroniky. Univerzita si už nemôže 

dovoliť živiť fakultu, ktorá nemá študentov ani žiadnu šancu 

na úspešnú akreditáciu študijného programu. Pričom podľa 

neho nejde o likvidáciu ani o zánik fakulty. O študentov aj 

zamestnancov sa univerzita postará.  

Návrh na zlúčenie fakúlt je podľa Ing. Ivana Kneppa, DrSc. 

už pripravený a bude sa konať v proces je v réžii univerzity. 

Túto skutočnosť potvrdila to aj hovorkyňa Ministerstva škol-

stva Slovenskej republiky Mgr. Miriam Žiaková, keď zria-

ďovanie, zlučovanie, rozdelenie, zrušenie, zmenu názvu alebo 

zmenu sídla fakúlt verejnej vysokej školy po predchádzajúcom 

vyjadrení Akreditačnej komisie schvaľuje Akademický senát 

vysokej školy a je vnútornou záležitosťou univerzity a ako ta-

ká nepodlieha schváleniu či vyjadreniu ministerstva. Záverom 

uviedla, že Akreditačná komisia zatiaľ žiadosť o zlúčenie 

týchto dvoch fakúlt z Trenčianskej univerzity A. Dubčeka v 

Trenčíne neevidovala. 

www.sme.sk 01.08.2011  

pomocná evidencia 459/1/2011 

 

Do trenčianskych základných škôl nastúpilo do nového 

školského roka 2011/2012  dňa 5. septembra 2011 4.113 žia-

kov, čo je o 24 žiakov viac ako v minulom školskom roku 

2010/2011. Aj ďalšie údaje  sú zaujímavé, keď v Trenčíne na-

stúpilo o 24 prvákov viac ako minulý rok. Konečný stav žia-
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kov navštevujúcich základné školy je možné dať až po 15. 

septembri 2011. Finančná situácia mesta však nedovoľuje pri-

praviť žiadne novinky oproti minulému roku. Celkovo majú v 

rozpočte určených pre základné školy 5.197.515 eúr. Na úze-

mí Trenčína momentálne funguje 12 základných škôl, z toho 

je deväť v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta, jedna je súkrom-

ná, jedna cirkevná a jedna je malotriedna.  

Úbytok študentov sa predpokladá na stredných  školách, 

ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samo-

správneho kraja. Kým minulý školský rok to bolo 26.576 štu-

dentov, v nasledujúcom školskom roku ich bude o 1.500 štu-

dentov menej.  

www.sme.sk 29.08.2011  

 

Mestská časť Trenčína – Opatová pri zápise detí do mater-

skej školy zaznamenala v priebehu prvého polroka 2011 nárast 

počtu detí predškolského veku, ktorý Mestský úrad v Trenčíne 

vyriešil zrušením zmluvy dohodou o užívaní časti objektu ma-

terskej školy Verejnou knižnicou v Trenčíne ku dňu 13. au-

gusta 2011 a následným zabezpečením najnutnejších rekon-

štrukčných prác, tak aby od nového školského roka bola tretia 

trieda pripravená pre najmenších predškolákov.  

V deň začiatku nového školského roka 5. septembra 2011 

som sa bol pozrieť či 

Mesto Trenčín za-

bezpečilo priprave-

nosť novej triedy pre 

nových predškolá-

kov v pomerne krát-

kom čase dvoch týž-

dňov. Ráno do prí-

chodu detí pani uči-

teľka Želmíra Plán-
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ková ukázala čistotou dýchajúcu herňu pokrytú s novým ko-

bercom, vybavenú novými hračkami a čiastočne obnoveným 

nábytkom a zrekonštruované sociálne zariadenie. Z mojej pre-

hliadky nás však o 7,10 h vyrušili prvý žiak Alexander Pav-

lík, ktorý prišiel do materskej školy v sprievode svojej ma-

mičky a potom za chvíľu Kimi Stašová, ktorú priviedol otec-

ko. Deti po príchode do materskej školy privítala s úsmevom 

pani učiteľka, čím odstránila nepríjemné pocity akéhosi stra-

chu z nového prostredia. Ukázala im skrinku, kde si budú uk-

ladať svoje osobné veci a po prezutí sa deti presunuli do herne. 

Tie smutné oči detí, za ktorými bolo veľa nezodpovedaných 

otázok, sa pri vstupe do herne rozjasnili pri pohľade na nich 

čakajúce hračky. Hneď si vzali do svojich rúk a začali sa hrať. 

Tak deti nech sa vám darí. 

vlastné poznámky 

 

Divadelná sála Posádkového domu v Trenčíne bola dňa 19. 

septembra 2011 miestom slávnostného otvorenia nového 15. 

ročníka akademického roka Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne. Začiatok patril štátnej hymne Slovenskej 

republiky a po nej 

privítala prítomných 

hostí, osobitne pos-

lancov Národnej ra-

dy Slovenskej re-

publiky Ing. Mag-

du Košútovú a 

JUDr. Vladimíra 

Mečiara a akade-

mických funkcioná-

rov privítala prorektorka pre vzdelávanie Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka Ing. Katarína Janckárová PhD. Po 

privítaní odovzdal rektor Trenčianskej univerzity prof. Ing. 
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Ivan Kneppo, DrSC. menovací dekrét dekanovi Fakulty 

zdravotníctva Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

doc. MUDr. Jánovi Bielikovi, CSc., ktorý bol v tajných voľ-

bách všetkými hlasmi akademického senátu dňa 1. júla 2011 

opätovne zvolený za de-

kana pre druhé funkčné 

obdobie Fakulty zdra-

votníctva a ošetrovateľ-

stva Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dub-

čeka.  

Pri príležitosti sláv-

nostného otvorenia no-

vého akademického roka ocenil rektor Trenčianskej univerzity 

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSC. kyticami kvetov osobnosti, 

ktoré stáli pri zrode Fakulty zdravotníctva a ošetrovateľstva 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka – PhDr. Evu 

Červeňanovú, PhD. a PaedDr. Ernesta Brosku, PhD. in 

memoriam, za ktorého prevzala jeho manželka Emília Bros-

ková.  

Stalo sa už tradíciou, že rektor Trenčianskej univerzity 

prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSC. pokračoval v tradícii svojich 

predchodcov, keď ocenil svojich kolegov, ktorí významnou 

mierou prispeli v predchádzajúcom akademickom roku 

k rozvoju vedy na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne a ktorí obohatili vedeckú knižnicu univerzity 

o publikácie, ktoré pomôžu zorientovať sa študentom v kon-

krétnej problematike a ktoré významnou mierou prispejú 

k rozšíreniu vedeckých poznatkov v danom odbore: 

-  prorektora pre informatizáciu doc. Ing. Ota Barboráka, 

CSc. „Výskum možností využitia nekovových a kompo-

zitných materiálov pri výrobe akčných členov vo výrobnej 

technike“; 

doc. MUDr. Ján Bielik preberá vymenovanie za dekana 
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- vedúceho katedry Fakulty špeciálnej techniky Ing. Ivana 

Kopeckého, PhD. za tvorbu opravárenských technológií 

zameraných na diagnostiku, skúšanie a revízie špeciálnej 

techniky a ich zavedenie do praxe v zahraničných misiách 

Slovenskej republiky; 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Ivan Kneppo, DrSC. 

udelil „Cenu rektora“ prode-

kanovi pre výchovu a vzde-

lávanie Fakulty špeciálnej 

techniky Ing. Jozefovi Elia-

šovi, PhD. za prípravu akre-

ditačných spisov na nové 

študijné programy, ktoré bo-

li Ministerstvom školstva Slovenskej republiky akceptované 

pre ďalší rozvoj fakulty špeciálnej techniky. 

 Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Ivan Kneppo, DrSC. udelil „Cenu rektora za publi-

kačnú činnosť“. 

- dekanovi Mgr. Sergejovi Vojtovičovi, DrSC. za publikáciu 

„Koncepce personálního řízení lidských zdrojů“; 

- prof. Mgr. Herbertovi Štruncovi za publikáciu „Denník 

svetového hospodárstva 2000 – 2010“ (komentár, kritika, 

reflexie); 

- Kolektív doc. MUDr. Slobodníková, CSc., MUDr. Kraj-

čovičová, MUDr. Vladimír Meluš, PhD. za publikáciu 

„Genetika a zdravotnícke odbory“; 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Ivan Kneppo, DrSC. odovzdal certifikáty o úspešnom 

ukončení projektov vedeckej grantovej agentúry Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky a Slovenskej akadémie vied 

týmto akademickým funkcionárom – prof. Ing. Jánovi Vav-

rovi, PhD., doc. Ing. Alfonzovi Poštovi, CSc., doc. Ing. 

Ing. Jozef Eliaš, PhD. preberá Cenu rektora 
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Otovi Barborákovi, CSc., Mgr. Sergejovi Vojtovičovi, 

DrCs., doc. Ing. Miroslavovi Mečárovi, CSc., RNDr. Eve 

Grmanovej, PhD., Ing. Kataríne Královej, PhD.; 

Po odovzdaní ocenení, program slávnostnej ceremónie po-

kračoval vystúpením rektora 

Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Ivana Kneppa, DrSC. 

Zvýraznil skutočnosť, že 

univerzita vstupuje do 15 

roka svojej existencie. Vy-

zval nových študentov, aby 

od prvého dňa pravidelne navštevovali prednášky, naplno vy-

užívali konzultácie s učiteľmi, systematicky sa venovali novej 

látke a podobne.  

V kultúrnom programe vystúpil Univerzitný spevácky zbor 

za dirigovania PaedDr. Jozefa Vakoša. 

vlastné poznámky 

 

Nové rovnošaty pre zamestnancov Železničnej spoločnosti 

navrhla študentka posledného ročníka Vysokej školy výtvar-

ného umenia v Bratislave, ktorá súčasne učí na Strednej ume-

leckej škole v Trenčíne Veronika Kostková. S novými uni-

formami je spojená praktickosť s eleganciou s upustením nie-

ktorých vojenských prvkov. 

Uniforma zachová doterajšiu 

tradičnú tmavomodrú farbu, ale 

zavádza ju s doplnkami v kom-

binácii s červenou. Strih zvý-

razňuje rozdielnosť ženských 

a mužských línií. 

Počas tvorby autorka komu-

nikovala nielen s vedením, ale 
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aj so zamestnancami, ktorí tak mohli nové uniformy pripo-

mienkovať, ktoré sa potom zapracovali do návrhov. Ľudia na-

príklad chceli, aby bol dodržaný vysoký sed, rušňovodiči zasa 

žiadali ležernejšiu športovú módu. Doteraz chodili rušňovodiči 

oblečení v mon-térkach a po novom budú chodiť v rifloch 

s elastického materiálu, polokošeliach, flísových bundách 

a bundy budú mať nepremokavú úpravu na zimu. Nové uni-

formy by si mali prví zamestnanci obliecť ešte tento rok. 

Predpokladaná cena železničiarskych rovnošiat vrátane dopln-

kov by mala stáť 1,20 milióna eúr bez DPH. 

Trenčianske noviny 26.09.2001 

pomocná evidencia 555/1/2011 

 

Maturant Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Peter Ko-

sec má na svojom konte bronzovú a dve zlaté medaily zo sve-

tových olympiád vo fyzike a astronómii. Talentov, ale má ško-

la viac. 

Prvý ďalekohľad dostal od rodičov, keď mal osem rokov. 

Dnes vie maturant na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

Peter Kosec o hviezdach viac ako mnohí vysokoškoláci. Má 

za sebou tri celosvetové súťaže v astronómii a jednu z fyziky. 

Ani z jednej sa nevrátil domov naprázdno. Už ako malý vedel 

veľa. „Peťa poznám osem rokov,“ povedala profesorka fyziky 

a vedúca astronomického krúžku na gymnáziu RNDr. Zden-

ka Baxová. „Upozornila ma na neho moja bývalá študentka, 

ktorá viedla astronomický krúžok v Centre voľného času v 

Trenčíne. Povedala, že je ešte maličký, ale už veľmi veľa vie. 

O tom, že mala pravdu, som sa presvedčila hneď po jeho ná-

stupe na gymnázium“. 

„Už vtedy na neho nikto nemal. Keď sme išli na prvú celo-

štátnu súťaž, bol iba piatak. Vravela som si, že by mohol 

skončiť do prvej desiatky, aby ho to motivovalo. A on vyhral,“ 

zaspomínala. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8932831&ids=6
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Astronóm však musí veľmi dobre ovládať aj fyziku a ma-

tematiku, je to spojené s his-

tóriou, latinčinou a ďalšími 

vedami. „Začali sme robiť 

fyzikálne korešpondenčné 

semináre, fyzikálne olym-

piády a potom prišla astro-

nomická olympiáda. Tým, 

že Peťo už ako malý veľa 

získal a vedel, dalo sa na je-

ho vedomostiach stavať,“ 

povedala RNDr. Zdenka Baxová. 

Kým Petra Koseca vždy najviac zaujímal vesmír a výskum, 

jeho rovnako talentovaný spolužiak Patrik Švančara sa viac 

venoval fyzike. „Objavovanie nových vecí a toho, ako fungu-

jú, je úžasné. Človek si dokáže vlastným rozumom vysvetliť 

veľa prírodných úkazov, ako je napríklad dúha, to ma motivu-

je ďa- lej,“ hovorí Patrik. Od primy 

začali obaja navštevovať krúžok ve-

dený profesorkou Baxovou. „Sú vy-

nika- júci, navzájom si pomáhajú. 

Vždy som s úsmevom sledovala, kto 

bude v danej súťaži lepší a oni si prvé 

miesta vymieňali,“ spomína profesor-

ka. Až neskôr sa každý z nich začal 

orientovať na svoj obľúbený smer. „Vo fyzikálnych súťažiach 

bol väčšinou prvý Patrik a v astronómii Peter.“ 

Súťaž „Čo vieš o hviezdach“ vyhral Peter Kosec šesťkrát, 

Patrik Švančara, Ján Bogár a predtým Hana Suchomelová sa 

viackrát umiestnili na popredných miestach. Vo fyzikálnych 

súťažiach Náboj FKS a Turnaj mladých fyzikov získal minulý 

rok zlato Ján Bogár a tento rok Patrik Švančara. Vo fyzikál-

nej olympiáde sa prebojovali minulý i tento rok do celosveto-

diplom zo získania zlatej medaily v Číne 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8932830&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8932830&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8932833&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8932833&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8932835&ids=6
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vého finále a získali zásluhou Jána Bogára striebornú a Petra 

Koseca bronzovú medailu. Najúspešnejšia bola astronomická 

olympiáda, kde Peter Kosec minulý rok v Číne a tento rok v 

Poľsku získal zlatú medailu. 

„Každého riaditeľa úspech študenta poteší, nielen kvôli re-

prezentácii školy a celého Slovenska, ale 

aj preto, že takéto vzory ťahajú ostat-

ných,“ hovorí riaditeľ gymnázia Mgr. 

Štefan Marcinek. „Okolo Petra Koseca 

sa vytvorila skupina chlapcov, ktorí spo-

ločne napredujú v tejto oblasti, navzájom 

sa povzbudzujú. Peter je výnimočný ta-

lent, akého sme ešte nemali.“ 

Pre učiteľku, ktorá talenty vedie, to znamená množstvo sa-

moštúdia a hľadania informácií. „Snažím sa odovzdať im čo 

najviac, pomáhajú rodičia i odborníci na vysokých školách, 

najmä príprava na svetové olympiády býva náročná. Keď však 

príde úspech, všetka únava ide stranou.“ 

Peter hovorí, že človek nikdy nevie dosť. Budúci rok sa 

bude uchádzať o šancu dostať sa na svetovú fyzikálnu olym-

piádu v Estónsku, astronomickú a astrofyzikálnu olympiádu v 

Brazílii a astronomickú olympiádu v Južnej Kórei. Jeho naj-

bližším cieľom je však vysoká škola. Najradšej by bol, keby to 

mohla byť Cambridge. Musí zvládnuť v angličtine ústny po-

hovor a motivačný list. „Napísať ho bude pre mňa celkom ná-

ročné, to nie je žiadna astronómia,“ hovorí Peter s úsmevom. 

www.sme.sk 27.09.2011  

Trenčianske noviny 26.09.2011 

pomocná evidencia 551/1/2011 

 

Prvé digitálne prenosné planetárium v strednej Európe si 

mohli ako prví pozrieť študenti Gymnázia Ľudovíta Štúra v 

Trenčíne vo štvrtok 29. septembra 2011.  

Petra Koseca prijal predseda TSK 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH 
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Nafukovacie planetárium s vnútorným priemerom kupoly 

päť metrov rozložili pracovníci Hvezdárne Partizánske v telo-

cvični gymnázia. Školu si pre prvú prezentáciu nevybrali ná-

hodou. Veď gymnázium má päť rokov svoju astronomickú 

pozorovateľňu na streche budovy a jeho astronomický krúžok 

je počas svojej trinásťročnej existencie neoficiálne najlepším 

astronomickým krúžkom na Slovensku. 

„Už som v podobných planetáriách bol, naposledy v Číne 

počas astronomickej olympiády,“ povedal zlatý olympionik a 

člen krúžku študent Peter Kosec. „Vyzerá to zaujímavo, oby-

čajné planetáriá sú u nás 

väčšinou zastaranejšie. 

Toto je menšie, ale má tú 

výhodu, že je prenosné a 

ste bližšie ku hviezdam.“ 

Skúsenosť z podob-

ného nafukovacieho pla-

netária má aj ďalší štu-

dent z astronomického 

krúžku Patrik Švanča-

ra. „Bol som v takomto planetáriu vo Francúzsku. Vtedy som 

si povedal, že by to bol skvelý nápad, mať ho aj na Slovensku. 

Dá sa rozbaliť v hocijakej telocvični na hocijakej škole a urči-

te pomôže k väčšej popularizácii astronómie.“ Planetárium má 

kapacitu do tridsať ľudí. „Hviezdna obloha sa premieta na 

vnútro kupoly prostredníctvom počítača a projektora,“ povedal 

pracovník Hvezdárne v Partizánskom Ján Horňák, ktorý ďa-

lej doplnil, že ide o prvé digitálne prenosné planetárium v 

strednej Európe. Je možné v ňom vidieť nielen reálnu hviezd-

nu oblohu, východy a západy Slnka či Mesiaca, ale aj pohyby 

planét a súhvezdia. Umožňuje ukázať oblohu z ľubovoľného 

miesta na Zemi v priestore a čase, ako aj z rôznych končín Ga-

laxie Mliečnej dráhy.  „Predpokladám, že v budúcnosti si ho 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8968424&ids=6
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budeme môcť ešte požičať, aby sa vystriedali všetky triedy,“ 

zhodnotila zariadenie profesorka fyziky gymnázia RNDr. 

Zdenka Baxová. „Dnešná obloha je už tak presvetlená, že na 

nej nevidíte príliš veľa a keď to takto uvidia v tom planetáriu, 

aspoň budú vedieť, ktoré najjasnejšie hviezdy kam patria. A je 

to tiež aj kus romantiky.“ Planetárium bolo zakúpené v rámci 

projektu „Obloha na dlani“, na ktorom s Hvezdárňou Partizán-

ske spolupracovala Hvezdáreň Valašské Meziříčí, s finančnou 

podporou Trenčianskeho samosprávneho kraja. Po školách, 

ktoré budú mať o planetárium záujem, budú s ním cestovať 

pracovníci Hvezdárne Partizánske. 

www.sme.sk 04.10.2011 

Trenčianske noviny 03.10.2011 

pomocná evidencia 561/1/2011 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne od 

22. septembra 2011 bola pod drobnohľadom Ministerstva 

školstva Slovenskej republiky. Kontrolné skupiny zložené zo 

zamestnancov ministerstva školstva, vykonávali na Trenčian-

skej univerzite Alexandra Dubčeka súbežne dve kontroly. 

Kontrola bola zameraná na plnenie opatrení prijatých na od-

stránenie zistených nedostatkov z predchádzajúcej kontroly, 

ktorá sa skončila v roku 2010. Úlohou komisie bolo taktiež 

zistiť či univerzita dodržuje všeobecne záväzné právne predpi-

sy v oblasti vysokého školstva pri obsadzovaní miest vysoko-

školských učiteľov. Kontrolovaným obdobím bol akademický 

rok 2010/2011. Na základe poverenia a jeho dodatku minister-

stvo rozbehlo aj kontrolu hospodárenia. Tá je zameraná na do-

držiavanie hospodárnosti, efektívnosti, účinnosti a účelovosti 

pri hospodárení s verejnými prostriedkami. Kontrolované ob-

dobie sú roky 2008 až prvý polrok 2011.  

Ako uviedol rektor univerzity prof. Ing. Ivan Kneppo, 

DrSc. podnetom na vykonanie kontroly bol list zamestnancov 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8968423&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=8981265&ids=6
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Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka ministrovi škol-

stva Slovenskej republiky, v ktorom vytýkajú súčasnému rek-

torovi viaceré pochybenia. Žiadali prešetriť údajné rektorove 

protiprávne konanie a vyvodiť z neho patričné dôsledky. Za 

protiprávny čin autori listu považujú neodoslanie pripomienok 

Fakulty mechatroniky k správe Akreditačnej komisie, ktorá sa 

týkala spĺňania kritérií spôsobilosti uskutočňovať študijný 

program v stanovenom termíne.  

Rektor ďalej dodal, že podobné kontroly sú na univerzitách 

bežné a pravidelné. V tejto súvislosti pripomenul, že predne-

dávnom vykonala 

kontrolu skupina 

Národného kontrol-

ného úradu, ktorá 

chodí po všetkých 

univerzitách Sloven-

ska. Sú to bežné ve-

ci. Podnet daný 

anonymne má pán 

minister. Aby sve-

domite splnil, čo mu 

zákon káže, tak sem poslal kontrolu.  

Ak štát dostane anonym, tak má podľa člena školského par-

lamentného výboru Miroslava Beblavého dve možnosti. Buď 

z listu je jasné, že ide o neopodstatnené veci a ďalej sa ním 

nezaoberá, alebo, že ide o dôležitú vec a pošle tam kontrolu, 

aby preverila, ako je to v skutočnosti. Ak ministerstvo alebo 

iný kontrolný orgán zistí porušenie zákona, tak v zásade sú 

rôzne možnosti. V prípade porušenia trestného zákona, môžu 

podať trestné oznámenie, pri porušení takzvanej finančnej dis-

ciplíny môžu udeliť aj pokuty. Ak zistia porušenia, ktoré súvi-

sia so štúdiom, môžu univerzite odňať vysokoškolské práva 

ako je udeľovanie titulov či prijímanie študentov. To sa väčši-
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nou robí vtedy, ak sa nájde prehrešok, ktorý súvisí priamo so 

zabezpečovaním štúdia. 

Kontroly vykonávané na Trenčianskej univerzite Alexandra 

Dubčeka sú štandardné kontroly. V uplynulých rokoch odbor 

kontroly na vysokých školách vykonal priemerne päť kontrol 

ročne, potvrdila hovorkyňa ministerstva Mgr. Miriam Žiako-

vá. Kontrola nemá podľa žiadnych predpisov stanovené ter-

míny ukončenia, trvá vždy podľa potrieb. 

www.sme.sk 06.10.2011  

pomocná evidencia 577/1/2011 

 

Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne neprerušili konti-

nuitu vzdelávania v ruskom jazyku po nežnej revolúcii 

po roku 1989. V minulom roku 2010 začali spolupracovať so 

Strednou všeobecno-vzdelávacou školou č. 125 v Moskve. Až 

do septembra 2011 existoval medzi obomi školami len písom-

ný kontakt, ale v septembri 2011 nasledoval aj osobný kon-

takt, keď šiesti študenti spolu s vyučujúcimi Drahomírou 

Pavlíkovou a Blankou Rybnikárovou navštívili spomínanú 

školu a pozreli si najvýznamnejšie pamätihodnosti a kultúrne 

pamiatky Moskvy a jej blízkeho okolia. Trenčianski študenti 

a pedagógovia privítali zástupcov svojej partnerskej školy 

v Trenčíne 17. októbra 2011. Moskovčania spoznávali život 

a štúdium v škole a počas pobytu na Slovensku navštívili naj-

krajšie miesta a mestá na Slovensku, obdivovali hory, jaskyne 

a zámky. Mali možnosť ochutnať naše tradičné jedlá a zoz-

námiť sa s našou bohatou ľudovou kultúrou.  

Trenčianske noviny 31.10.2011 

pomocná evidencia 640/3/2011 

 

Dňa 20. októbra 2011 odovzdali sedemdesiatim sloven-

ským školám titul „Zelená škola“. Certifikát získala Malo-

triedna základná škola v Trenčíne – Opatovej. Tento titul je 
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značkou environmentálneho vzdelávania a manažmentu na 

školách. Environmentálne vzdelávanie sa v tejto škole dostalo 

takmer do všetkých predmetov, pracujú veľmi intenzívne 

a cieľavedome konštatoval Mgr. Richard Medál z Centra en-

vironmentálnych aktivít v Trenčíne. Doplnil ho Peter Monček 

z kolégia tejto Zelenej školy, že „každá trieda má v školskej 

záhrade svoju hriadku. V predzáhradke si žiaci vytvorili skal-

ku. Už dlhší čas sa venujú recyklovaniu odpadov. Zbierajú 

použité batérie, tetrapakové obaly a staré použité elektrospot-

rebiče.“ 

Trenčianske noviny 24.10.2011 

pomocná evidencia 629/1/2011 

 

Dopravná Akadémia v Trenčíne sa spolu s družobným Ka-

zatinským medziregionálnym vyšším profesijným učilišťom 

železničnej dopravy z Ukrajiny zúčastnili na tretej výstave 

„Inovatika“, ktorá sa konala v dňoch 18. až 20. októbra 2011 

v Kyjeve. Organizátorom výstavy boli Ministerstvo vzdeláva-

nia a náuky, mládeže a športu Ukrajiny, Národná akadémia 

pedagogických vied Ukrajiny, spoločnosť  „Výstavkový Svit“. 

Výstava „Inovatika“ v súčasnom vzdelávaní je najmasovej-

šou ratingovou vzdelávacou výstavou na Ukrajine. Za spoloč-

ný projekt Sponzorská pomoc podnikov, firiem, priemysel-

ných asociácií vzdelávacím inštitúciám pri zavádzaní súčas-

ných technických prostriedkov vo výchovno-vzdelávacom 

procese, sme získali v nominácii Inovácia v spolupráci podni-

kov, vedeckých inštitúcií, štruktúr obchodu, medzinárodných 

organizácií a vzdelávacích vydavateľstiev diplom so zlatou 

medailou, povedala jedna z účastníčok Nelly Malinovská. 

Okrem hlavného ocenenia dostal riaditeľ Dopravnej akadémie 

v Trenčíne Ing. Ján Lipták ďakovný diplom za tvorivú orga-

nizátorskú prácu pri zavádzaní inovačných technológií vo 

vzdelávacej praxi podobne aj učiteľky Renátu Jánošíkovú a 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9115167&ids=6
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Nelly Malinovskú ocenili diplomami za aktívnu účasť v roz-

pracovaní a zavádzaní vzdelávacích inovácií. 

V spoločnej expozícii prezentovali Dopravnú akadémiu v 

Trenčíne Nelly Malinovská, Renáta Jánošíková a Miroslav 

Straka. Návštevníkov informovali o svojej škole, jej vzdeláva-

cích programoch, mimoškolskej činnosti, vybavení školských 

priestorov, učební, ubytovacích možností v internáte. Prezen-

táciu doplnili sprievodným videom o škole, ako aj videom o 

meste Trenčín a Slovensku a jeho priateľských ľuďoch, krá-

sach prírody a hlavne o systéme školstva na Slovensku. 

www.sme.sk 01.11.2011  

pomocná evidencia 648/1/2011 

 

Dňa 16. novembra 2011 v Posádkovom klube Trenčín si na 

slávnostnej akadémii pripomenula Stredná priemyselná škola 

Beluša v Trenčíne svoje už 50. 

výročie činnosti. Moderátori 

z radov študentov privítali na 

začiatku akadémie predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho 

kraja MUDr. Pavla Sedláčka, 

MPH, primátora Mesta Tren-

čín Mgr. Richarda Rybníčka, 

riaditeľov stredných škôl, bývalých absolventov i terajších 

študentov. Potom nasledoval krátky film, ktorý priblížil najdô-

ležitejšie etapy päťdesiat ročnej existencie školy. Po jeho 

ukončení sa k prítomným prihovoril riaditeľ školy Ing. Ivan 

Trnka. Dňa 1. septembra 2011 uplynulo päťdesiat rokov od 

vzniku Stavebnej priemyslovky v Trenčíne. Vznik tejto školy 

podmienila spoločenská situácia, ktorá nastala po druhej sve-

tovej vojne. Začalo sa stavať a budovať, spoločnosť potrebo-

vala rýchlo zabezpečiť pre svoj ďalší rozvoj vzdelaných kvali-

fikovaných technikov a remeselníkov. To bola voda na mlyn 

riaditeľ školy Ing. Ivan Trnka 
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pre stavebnú priemyslovku v Trenčíne. Nebolo však dostatok 

priestorov a východiskom z núdze bola budova Piaristického 

gymnázia na Mierovom námestí, kde sa tiesnila s ďalším 

strednými školami – Poľnohospodárskou školou a Strednou 

všeobecnovzdelávacou školou. 

Vďaka plánovanému riadeniu 

sa podarilo vybudovať nový 

moderný školský areál v Zla-

tovciach spolu s internátom. 

Nový školský objekt bol vy-

budovaný v roku 1970 s labo-

ratóriami, telocvičňou a pla-

veckým bazénom. Budova vynikala modernou architektúrou, 

pôsobila nadčasovo. V prvom desaťročí škola získala dobré 

meno a zaznamenala veľký rozvoj. Záujem o jej vzdelávanie 

mali študenti zo Záhoria, Myjavy, Trnavy, Nové Mesta nad 

Váhom, Partizánskeho, Topolčian, Bánoviec na Bebravou, ce-

lé stredné Považie až po Púchov. Z pôvodných troch tried zo 

104 študentmi v roku 1961 postupne narástol na 19 tried 

s počtom 628 študentov v roku 1971. K pôvodnému učebnému 

odboru pozemné stavby pribudol nový odbor dopravné stavby. 

Sedemdesiate roky minulého storočia boli pri školu veľmi 

priaznivé, lebo v Trenčíne a jeho blízkom okolí sa rozbehla 

bytová výstavba a občianska vybavenosť, vznikali a rozširo-

vali sa významné závody, budovali sa nové sídliská Juh, 

Kvetná a Sihoť. O štúdium na stavebnej priemyslovke bol stá-

le veľký záujem. Potvrdzuje to aj skutočnosť, že v školskom 

roku 1978/1979 študovalo na škole 828 študentov denného 

štúdia v 23 triedach. Pribudli aj triedy popri zamestnaní a tak 

škola začala znova zápasiť s nedostatkom priestorov. V riešení 

tohto problému napomohlo dokončenie stavebnej priemyslov-

ky začiatkom osemdesiatich rokov minulého storočia v Trnave 

riad. školy Ing. Ivan Trnka a predseda TSK MUDr. Pavol Sedláček 
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a žiaci zo Záhoria a Trnavy už nemuseli chodiť do Trenčína. 

Počet tried sa stabilizoval na 16 tried s počtom do 600 žiakov. 

Zmena spoločenských pomerov 

v roku 1989 priniesla nielen veľký 

útlm vo výstavbe, ale i organizačné 

zásahy do školstva a v štátnej správe. 

Prejavilo sa to veľmi rýchlo v znížení 

počtu študentov stavebných profesií. 

Okrem toho sa stal internát samostat-

ným právnym subjektom a škola pri-

šla o priestory v ňom. Vedenie školy 

spolu s ministerstvom školstva 

a Štátnym inštitútom odborného vzde-

lávania na tieto zmeny rýchlo zareagovali a pripravili nové 

učebné plány a osnovy pre nový študijný odbor – „technické 

a informačné služby v stavebníctve“ a inovovalo iné študijné 

odbory. Okrem to sa podarilo zaradiť do vyučovania nový štu-

dijný odbor „geodézia a kartografia“. V roku 2005 bola sta-

vebná priemyslovka spojená so stredným odborným učilišťom 

stavebným. V súčasnosti má škola 24 tried, 560 študentov, 58 

pedagogických zamestnancov a 25 nepedagogických zamest-

nancov. Na priek mnohým nepriaznivým okolnostiam, ktoré 

nepriaznivo vplývajú na rozvoj 

stavebníctva a školstva stavebná 

priemyslovka v Trenčíne dosahuje 

úspechy vďaka svojím študentom, 

pedagógom a absolventom. Sú to 

mená, ktoré sú známe najmä medzi 

športovcami ako hokejisti Tomáš 

Starosta a Branislav Jánoš a po-

dobne. Škola je hrdá na svojich ab-

solventov, ktorí sa osvedčili pri vedení stavebných firiem, ale 

ktorí úspešne pôsobia aj iných profesiách ako napríklad herci 
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Eduard Vítek, Štefan Skrúcaný, alebo karikaturista Ľubo-

mír Kotrha.  

Doterajšie výsledky školy sú dôkazom toho, že stavebná 

priemyslovka v Trenčíne napriek zmenám v názve je zapísaná 

v histórii Trenčína ako škola na veľmi dobrej profesionálnej 

úrovni. Toto všetko zaväzuje hľadať nové metódy a spôsoby 

práce, aby škola aj ďalšom období pripravovala kvalitných ab-

solventov, ktorí sa vedia dobre uplatniť v praxi na domácom 

trhu a v zahraničí.  

Jubilujúcu školu pozdravil predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja MUDr. Pavol Sedláček, MPH. Vo svojom 

príhovore ocenil skutočnosť, že škola za ce-

lých päťdesiat rokov nezmenila svoje zamera-

nie, boli inovované jej odbory a stále sa venu-

je tomu, k čomu vznikli. Na záver poďakoval 

všetkým pedagogickým a nepedagogickým 

pracovníkov do ďalších rokov veľa úspechov. 

Jubilujúcu školu pozdravil bývalý absolvent školy, dnes he-

rec Štefan Skrúcaný a priblížil svoje spomienky na rozhod-

nutie študovať na tejto škole a medzi účast-

níkov slávnostnej akadémie priniesol odľah-

čenie. Najviac rezonovala vyjadrená myš-

lienka, že neľutuje štúdia na tejto škole 

a keby sa mal rozhodovať ešte raz, urobil by 

to znova. Potom slávnostná akadé-

mia pokračovala vystúpením štu-

dentov, ktorí prezentovali pred hos-

ťami podujatia svoj talent vystúpe-

ním ako speváci , recitátori či ako 

športovci. 

Slávnostnou akadémiou však 

podujatie neskončilo, pretože riadi-

teľ školy Ing. Ivan Trnka spolu 
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s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja MUDr. 

Pavlom Sedláčkom, MPH ocenil pedagógov školy za dlho-

ročnú prácu, ako aj tých, ktorí škole pomáhajú v jej činnosti. 

vlastné poznámky 

 

Pri príležitosti 90. výročia narodenia Alexandra Dubčeka sa 

uskutočnilo slávnostné zasadnutie Akademickej obce Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka dňa 24. novembra 

2011. Zúčastnili sa 

ho predstavitelia spo-

lupracujúcich uni-

verzít z Bolonskej v 

Taliansku, Iževškej v 

Rusku, Českého vy-

sokého učení tech-

nického, prezident 

Spoločnosti Alexan-

dra Dubčeka Pavol 

Dubček, dlhoročný priateľ Alexandra Dubčeka Ivan Laluha a 

ďalší predstavitelia spoločenského a kultúrneho života z Čiech 

a Slovenska. 

Podujatie moderoval prof. Ing. Marek Liška, DrSc., ktorý 

privítal všetkých vzácnych hostí. Ako prvý sa 

k prítomným prihovoril rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka prof. Ing. Ivan 

Kneppo, DrSc., ktorý vyzdvihol charakteris-

tické vlastnosti Alexandra Dubčeka ako sluš-

nosť, čestnosť a toleranciu k názorom iných a 

vyslovil želanie, aby sa tieto hodnoty preja-

vovali nielen v rozhodnutiach európskych a 

teda aj slovenských politikov, ale aj v každo-

denných rozhodnutiach nás všetkých. Na jeho 

príhovor nadviazal prezident Spoločnosti 
Guido Gambetta 

orof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 
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Alexandra Dubčeka MUDr. Pavol Dubček a poďakoval uni-

verzite, že si spomenula dnešným spomienkovým podujatím 

na jeho otca. Ohliadnutie za životom politika priblížil vo svo-

jom vystúpení jeho dlhoročný priateľ Ivan Laluha. Zaujíma-

vou bola prednáška Guido Gambettu o Alexandrovi Dubče-

kovi, ktorá bola vydaná v Taliansku. 

V závere spomienkového podujatia Trenčianska univerzita 

Alexandra Dubčeka ocenila pamätnou plaketou 

Alexandra Dubčeka viaceré významné osobnos-

ti z roka 1968 ako profesora JUDr. Zdeňka Ji-

čínského, DrSc., profesora PhDr. Čestmíra 

Císařa, ktorý sa však zo zdravotných dôvodov 

podujatia nemohli zúčastniť. Plaketu im odo-

vzdá rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. pri najbližšej ceste 

do Prahy. 

Medzi ocenenými boli ďalej La-

dislav Ťažký „in memoriam“, za 

ktorého prevzal plaketu Alexandra 

Dubčeka jeho syn Peter, rektor 

Ekonomickej univerzity Bratislava 

Dr. h. c. prof. Ing. Rudolf Sivák 

DrSc., bývalý rektor Univerzity 

Konštantína Filozofa v Nitre prof. 

Ing. RNDr. Daniel Kluvanec, CSc., honorárny konzul Slo-

venskej republiky v Hessensku Imrich Donath, akademický 

sochár Teodor Baník, emeritný rektor Bolonskej univerzity a 

viceprezident Medzinárodnej asociácie univerzít so sídlom v 

Paríži pri Unesco Pier Ugo Calzolari, bývalý dekan Fakulty 

politických vied Bolonskej univerzity Guido Gambetta, Ivan 

Laluha, starostka Ing. Zuzana Máčeková obce Uhrovec, pr-

vý rektor trenčianskej univerzity akademik Ivan Plander, vi-

ceprezident Spoločnosti Alexandra Dubčeka Jozef Škultéty a 

reverz plakety 

ocenený doc. Ing. Juraj Wagner  CSc. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9287758&ids=7
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9287760&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=9287760&ids=6
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druhý rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka doc. 

Ing. Juraj Wagner, CSc. 
Účastníci podujatia úplne na záver vzdali úctu velikánovi 

našich novodobých dejín po-

ložením kytice kvetov k bus-

te Alexandra Dubčeka z rúk 

Piera Ugo Calzolariho v 

budove rektorátu. Súčasťou 

podujatia bola aj beseda Iva-

na Laluhu so študentmi 

Gymnázia Ľudovíta Štúra v 

Trenčíne. 

www.sme.sk 01.12.2011 

pomocná evidencia 706/1/2011 

 

 
 

 
 

 

 

 

 

 


