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Školstvo a vzdelávanie 

 

V Trenčíne začal zápis detí do prvého ročníka povinnej 

školskej dochádzky 16. januára 2012. Deväť základných škôl 

si rozdelilo termíny zápisov od 16. januára do 8. februára 

2012. Týkal sa detí, ktoré najneskôr k 31. augustu 2012 dovŕ-

šia šesť rokov. Pokiaľ chceli rodičia zapísať do školy dieťa 

mladšie ako šesť rokov, boli povinní k žiadosti predložiť sú-

hlasné vyjadrenie Centra pedagogickopsychologického pora-

denstva a prevencie a vyjadrenie 

pediatra. Ak dieťa nedosiahlo 

školskú spôsobilosť, môže riadi-

teľ základnej školy rozhodnúť o 

odklade o jeden školský rok. Aj v 

tomto prípade je potrebné odpo-

ručenie centra pedagogickopsy-

chologického poradenstva a pre-

vencie a tiež súhlas rodiča. Ak 

má dieťa zdravotný problém alebo je nejakým spôsobom han-

dicapované, mal by sa rodič informovať či škola má pre tieto 

situácie prispôsobené priestory a tiež či disponuje špeciálnym 

pedagógom. 

Mesto Trenčín má jeden školský obvod, čo znamená, že 

rodičia môžu vybrať pre svoje dieťa základnú školu podľa 

svojho výberu, bez obmedzenia adresou bydliska. Prednostne 

však budú školy prijímané deti s trvalým pobytom v Trenčíne 

a v obciach Hrabovka a Zamarovce, ktoré patria do trenčian-

skeho školského obvodu. Dňa 16. januára 2012 začal zápis v 

Základnej škole na Bezručovej ulici, na Ul. L. Novomestského 

a na Východnej ul. Na Základnej škole Kubranská ul. zapisujú 

od 17. do 19. januára 2012, pre triedy intelektovo nadaných 

žiakov je zápis 24. a 25. januára 2012. Od 23. januára 2012 sa 

uskutočnia zápisy na Základnej škole Hodžova a na Základnej 
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škole Dlhé Hony. Dňa 25. januára 2015 zapisujú v Základnej 

škole Potočná ul. Dňa 6. februára 2012 začínajú so zápismi v 

Základnej škole Na dolinách a v Základnej škole Veľkomo-

ravskej. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 35/1/2012 

 

Dňa 8. februára 2012 uskutočnila Stredná odborná škola 

v Trenčíne, Ul. Pod Sokolicami tlačovú konferenciu pri príle-

žitosti konania 7. ročníka „Trenčianskeho robotického dňa“. 

O jeho poslaní a zámeroch informoval riaditeľ Strednej od-

bornej školy v Trenčíne Ing. Ľuboš Chochlík. Z jeho slov vy-

plynulo, že cieľom podujatia je spopularizovať vedu 

a techniku medzi mladými ľuďmi v trenčianskom regióne. 

Trenčiansky robotický deň sa stal prezentáciou myšlienok 

a ich realizácií, ktoré umožňujú presvedčiť mladú generáciu, 

že správnou cestou je hľadať, navrhovať a realizovať vlastné 

riešenia a nie realizovať myšlienky iných.  

Tento rok sa podujatia zúčastnia stredné školy z Česka, 

Nemecka, Fínska a Rumunska. Podujatie bude nielen súťaž, 

ale aj spoznávanie nových ľudí a myšlienok. Tento rok svoje 

„know-how“ vo svojich prednáškach poskytnú tri významné 

osobnosti slovenskej vedy – prezident Európskej akadémie 

vied a umení Dr.h.c. prof. Ing. Štefan Luby, DrSc., člen Eu-

rópskej akadémie vied a umení, člen predsedníctva Slovenskej 

akadémie vied prof. RNDr. Július Krempašský, DrSc. 

a Igor Túnyi. 

Na podujatí stredobodom pozornosti mladých ľudí budú 

sprievodné aktivity ako napríklad: 

- identifikácia a zneškodňovanie podozrivých predmetov 

diaľkovo riadeným manipulátorom používanom policaj-

tmi,  

- futbalový zápas robotov,  
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- ukážka elektromobila, 

- vytváranie open street máp,  

- predstavenie robotov Žilinskej univerzity,  

- robotov partnerov z Fínska, Rumunska a Nemecka. 

Paralelne s robotickým dňom bude prebiehať výstava 

„Stredoškolák 2012“ a medzinárodný projekt „Comenius 

– Školské partnerstvá Car servis in Europe“. 

vlastné poznámky 

 

V Trenčíne sa skončil 8. februára 2012 zápis budúcich pr-

váčikov do základných škôl. Jeho výsledky potvrdili, že detí v 

niektorých školách bude viac. Podľa predbežných výsledkov 

zápisu zo septembra 2012 malo do prvého ročníka mestských 

základných škôl v Trenčíne nastúpiť 468 žiakov. 

Ako informovala Mgr. Ľubica Kršáková z Útvaru škol-

stva Mestského úradu v Trenčíne, do prvého ročníka základnej 

školy sa prišlo zapísať celkom 525 detí, z ktorých 52 deťom 

bol odložený začiatok 

povinnej školskej do-

chádzky. Ku každému 

odkladu sa musí vyjad-

riť Centrum pedagogic-

ko-psychologického po-

radenstva a prevencie 

v Trenčíne, a tak presný 

počet detí - prvákov, 

ktoré zasadnú do škol-

ských lavíc, bude známy až na začiatku školského roka.  

Predpokladá sa, že podľa zapísaných detí do prvých tried  

sa otvoria v novom školskom roku 2012/2013 dvadsať jeden 

prváckych tried. Najviac, štyri triedy budú otvorené v Základ-

nej škole Trenčín, Hodžova ulica.  Po tri triedy budú otvorené 

v Základnej škole Trenčín, Bezručova, v Základnej škole 



310 

 

Trenčín, Dlhé Hony,  v Základnej škole Trenčín, Novomeské-

ho a v Základnej škole Trenčín, Veľkomoravská ulica. V Zá-

kladnej škole Trenčín, Východná ulica a v Základnej škole 

Trenčín, Potočná ul.  bude po jednej triede prvákov. 

Porovnaním počtov žiakov v trenčianskych základných 

školách v budúcom školskom roku so súčasnosťou vyplýva, že 

bude v nich o 27 školopovinných detí viac, čo ide na vrub roz-

dielu medzi odchádzajúcimi deviatakmi a prichádzajúcimi pr-

vákmi, pričom v piatich školách budú mať detí viac, v ostat-

ných menej ako v tomto školskom roku. 

www.sme.sk 13.02.2012  

pomocná evidencia 101/1/2012 

 

Na výstavisku Expo Centrum, a. s. Trenčín sa v dňoch 15. 

– 17. februára 2012 konala výstava „Stredoškolák“ a súbežne 

s ňou „Trenčiansky 

robotický deň“. Nad 

obidvoma podujatiami 

prijal záštitu predseda 

Trenčianskeho samo-

správneho kraja 

MUDr. Pavol Sedlá-

ček, MPH. 

Výstava „Stredo-

školák“ má pevné 

miesto v kalendári výstaviska a aj v tomto roku ju pripravila 

spoločnosť Expo Center, a.s. Trenčín v spolupráci s Trenčian-

skym samosprávnym krajom, Krajským centrom voľného času 

v Trenčíne a Centrom pedagogicko-psychologického poraden-

stva a prevencie Trenčín. Návštevníci ju dlhé roky poznali pod 

názvom „Učeň“, neskôr sa premenovala na „Učeň – Stredo-

školák“ a teraz sa už druhý rok predstavuje už len pod názvom 

„Stredoškolák“. Podstatné však je, že hlavný zámer sa nezme-
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nil. Na jej už 13. ročníku účastníci prezentovali výsledky prá-

ce stredných škôl a ich žiakov v ob-

lastiach strojárstva, elektrotechni-

ky, energetiky, drevárstva, odev-

níctva, obchodu a služieb a ďalších 

odborov, vyučovaných na stred-

ných školách. Cieľom výstavy bolo 

vytvoriť vhodnú príležitosť na pro-

pagáciu stredných škôl a zároveň 

sprostredkovať žiakom základných 

škôl informácie o možnostiach ďal-

šieho štúdia na nich. Termín výsta-

vy bol upravený na polovicu februára vzhľadom k tomu, že 

deviataci práve v tomto období zvažujú voľbu strednej školy a 

tým aj budúceho povolania. Inšpiráciu tu však nachádzajú aj 

mladší žiaci. 

Tak ako v predo-

šlých ročníkoch aj tento 

ročník výstavy bol obo-

hatený o sprievodný 

program. Zaujímavé bo-

lo stretnutie s firmami s 

cieľom priblížiť potreby 

podnikateľského pro-

stredia Trenčianskeho 

kraja strednému odbornému školstvu a prehĺbiť vzájomnú spo-

luprácu stredných odborných škôl s firmami. Nechýbali od-

borné semináre, workshopy, módne prehliadky a kultúrny 

program s viac ako 260 účinkujúcimi. Tradične sa uskutočnila 

súťaž o najlepší exponát výstavy a odborná porota udelila na-

sledovné ocenenia: 
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Modrá kvapka: Stredná odborná škola Nové Mesto nad Vá-

hom, ktorú prezentovali autori Matúš Karamáš a Ľuboš Mod-

rin dielom „Ekologický ohrievač vody“ 

Žltá kvapka: Stredná odborná škola Sklárska Lednické Rovne 

ktorú prezentovala autorka Barbora Rácová dielom „Filipíny“ 

kované zrkadlo kombinované s vitrážnym sklom 

Červená kvapka : Stredná odborná škola polytechnická Prievi-

dza, ktorú prezentovali autori Martin Obert, Maroš Vavro die-

lom „Simulátor elektrického zabezpečovacieho systému“ 

Zelená kvapka : Stredná odborná škola Handlová, ktorú pre-

zentovali autori: Martin Lúčka, Štefan Németh dielom „Vyu-

žitie odpadových stroj. súčiastok a materiálov umeleckých 

modelov, strojov a zariadení“ 

Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja zís-

kala Stredná odborná škola Stará Turá, ktorú prezentoval, au-

tor: Martin Valášek dielom „Robot Milénium“ 

Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho kraja za 

najlepšie umelecké stvárnenie expozície získala Stredná od-

borná škola podnikania Trenčín. 

Po pozitívnej skúsenosti z predošlého ročníka sa súbežne v 

dňoch 15. a 16. februára 

2012 konal na výstavisku 

„Trenčiansky robotický 

deň“ - medzinárodná sú-

ťažná prehliadka auto-

nómnych robotov. Už 7. 

ročník ho organizovala 

Stredná odborná škola 

Pod Sokolicami a Pan-

sophia, n.o. Spoločnosť pre vedu a vzdelanie, v spolupráci s 

Trenčianskym samosprávnym krajom, Mestom Trenčín a Ex-

po Centrum a.s. Trenčín. Primárnym cieľom tejto akcie bolo 

popularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi nielen 
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trenčianskeho regiónu. Opäť sa jej zúčastnili aj stredné školy z 

Nemecka, Fínska a Česka. Vyhlasovateľom súťaže po prvý-

krát bolo Ministerstvo 

školstva, vedy, výskumu 

a športu Slovenskej re-

publiky. Celkovo sa 

Trenčianskeho robotic-

kého dňa zúčastnilo 24 

základných a stredných 

škôl zo Slovenska a 3 

zahraničné školy, ktoré v 

súťažiach predstavili 76 robotov, čo je zatiaľ v histórii poduja-

tia rekordný počet. Absolútnych víťazom sa stal Tomáš Ton-

hajzer zo Strednej odbornej školy Handlová, ktorý získal pos-

tup do súťaže v Rumunsku. 

Obidve výstavy hneď v úvodný deň navštívil minister škol-

stva Slovenskej republiky Eugen Jurzyca, poslankyňa Ná-

rodnej rady Slovenskej republiky Anna Vitteková, riaditeľ 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja Vladimír Buzal-

ka, primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček a ďalší 

významní hostia. 

Výsledková listina:  

1. kategória Driver A)  
1. miesto a Cenu primátora mesta Trenčín získal Juraj Foj-

tík zo Strednej odbornej školy polytechnickej Zlaté Mo-

ravce;   

2. miesto získala žiaci Ján Maťaš a Andrej Chudý zo 

Strednej priemyselnej školy J. Murgaša, Banská Bystrica;  

3. miesto získal Jakub Jančo zo Základnej školy 

s Materskou školou v Trenčianskej Turnej;  
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2. kategória Driver B)  
1. miesto a Cenu riaditeľa Stredného odborného učilišťa 

Pod Sokolicami 14, Trenčín získal Dávid Šedivý  zo 

Základnej školy s Materskej školy Trenčianska Turná; 

2. miesto získal Jakub Jančo zo Základnej školy 

s Materskou školou v Trenčianskej Turnej,  

3.  miesto získal  Milan Šnapko zo Základnej školy s Ma-

terskou školou v Chlebnici; 

3.  kategória skladačky robotov (stavebnice)  
1. miesto a Cenu predsedu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja získali žiaci Rastislav Šoltis, Samuel Kacej, 

Adam Arnold zo Základnej školy Trenčín, Hodžova ul.; 

2.  miesto získal Dávid Pasztor zo  Strednej odbornej školy 

v Handlovej;  

3. miesto získal Jakub Bukovčák zo  Strednej odbornej 

školy v Starej  Turej;  

4. kategória Free Style  
1. miesto a Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a športu 

Slovenskej republiky získal Patrik Štefka zo Strednej 

priemyselnej školy v Myjave;  

2. miesto získal Tomáš Tonhajzer zo Strednej odbornej 

školy Handlová;  

3. miesto získal Juraj Fojtík zo Strednej odbornej školy 

polytechnickej v Zlatých Moravcich;  

5.  špeciálnu cenu firmy Elzo, s.r.o. získali žiaci Lukáš Uher 

a Tomáš Krska zo Strednej odbornej školy Pod Sokolica-

mi  v Trenčíne; 

6. špeciálnu cenu firmy National Instruments získal Juraj 

Fojtík za samostatné riešenie zo Strednej odbornej školy 

polytechnickej v Zlatých Moravciach;  

7. špeciálnu cenu Pansophie, n.o. získal Filip Grelneth zo 

Základnej školy s Materskou školou v Prievidzi, Mariánska 

ul.;  
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8.  špeciálnu cenu od firmy „Jablotron“ – zabezpečovacie 

zariadenia získal Damián Feťko zo Strednej priemyselnej 

školy elektrotechnickej v Prešove; 

9. absolútnym víťazom Trenčianskeho robotického dňa sa 

stal Tomáš Tonhauzer Strednej odbornej školy v Handlo-

vej, ktorý týmto získal postup na robotickú súťaž v Rumun-

sku na jeseň 2012 

www.tsk.sk 17.02.2012 

pomocná evidencia 110/1/2012 

 

Centrálny zápis detí do materských škôl v Trenčína sa začal 

dňa 20. februára 2012 v budove Školských zariadení na Kub-

ranskej ul. a trval do 2. marca 2012. O presnom termíne zápisu 

v jednotlivých materských školách boli rodičia informovaní na 

výveskách v každej materskej škole, na webovej stránke mesta 

Trenčín, v mestských novinách Info Trenčín, prípadne na  

iných verejných budovách.  

Pri zápise sa postupovalo podľa týchto zásad, že:  

- prednostne sa prijímali deti, ktoré dovŕšili päť rokov alebo 

dovŕšia do konca augusta 2012; 

- deti s odloženou povinnou školskou dochádzkou; 

- prednosť umiestnenia mali deti s trvalým pobytom v Tren-

číne; 

- pri zápise museli rodičia predložiť spolu so žiadosťou potvr-

denie o zdravotnom stave dieťaťa, rodný list dieťaťa  a ob-

čiansky preukaz; 

- o prijatí, respektíve neprijatí dieťaťa do materskej školy roz-

hodne riaditeľka materskej školy do 15. júna 2012.  

www.sme.sk 19.02.2012  

pomocná evidencia 113/1/2012 
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Do šestnástich materských škôl v Trenčíne zapísali 562 detí 

a podmienky pre ich prijatie splnilo 433 detí. Ako povedala 

hovorkyňa mesta Erika Ságová, ide o trojročné deti s trvalým 

pobytom v Trenčíne a 

päťročné deti. Päťroč-

ným deťom prijatie do 

škôlky zaručuje zákon. O 

umiestnenie dieťaťa do 

materskej školy mali záu-

jem aj rodičia dvojroč-

ných detí, z ktorých na 

zápis prišlo 101“. 

Podľa riaditeľky Škol-

ských zariadení v Trenčíne Mgr. Danici Lorencovej, tieto de-

ti môžu riaditelia prijať len vtedy, ak sú splnené personálne a 

materiálno-technické podmienky. Ak sa dvojročné dieťa pri-

jme, podľa zákona sa počíta za dve, čo si však môže málokto-

rá materská škola dovoliť. Rozhodnutie o prijatí zasielajú ria-

diteľky materských škôl do 15. júna 2012. Najväčší záujem 

bol aj tento rok o škôlky na Soblahovskej a Legionárskej ulici. 

www.sme.sk 18.03.2012  

pomocná evidencia 191/1/2012 

 

Doterajší záujem o štúdium na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka nie je ani polovičný oproti minulému 

akademickému roku. Vedúca kancelárie rektora školy Ing. 

Eva Eliášová informovala, že k 3. máju 2012 evidovali 1.045 

prihlášok, z toho 744 na denné a 301 na externé štúdium. Naj-

väčší záujem bol o Fakultu sociálno-ekonomických vzťahov, 

kde bol evidovaných 405 prihlášok a o Fakultu zdravotníctva, 

na ktorej prejavilo záujem študovať 419 mladých ľudí. Prihla-

sovanie doposiaľ nie je uzavreté, preto študenti sa môžu na 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10110378&ids=6
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niektoré odbory stále prihlasovať, i keď termín uzávierky bol 

do konca marca či apríla 2012. 

Z prihlášok na Trenčiansku univerzitu za posledné dva 

akademické roky, sa v akademickom roku 2010/2011 do prvé-

ho ročníka prvého aj druhého stupňa štúdia hlásilo celkom 

2.090 mladých ľudí, z ktorých malo 1.430 záujem o denné 

štúdium. Na zápis ich však nakoniec prišlo len 1.491 študen-

tov, z toho 959 boli denní študenti. Pre akademický rok 

2011/2012 bolo prihlásených na Trenčiansku univerzitu 3.005 

študentov, z nich 2.105 prihlásených na denné štúdium. Napo-

kon sa celkovo zapísalo 1.860 ľudí. V súčasnosti navštevuje 

Trenčiansku univerzitu 4.442 študentov. 

www.sme.sk 05.05.2012  

pomocná evidencia 286/1/2012 

 

Viac než štyristo eúr bol rozdiel medzi najlacnejšou a naj-

drahšou univerzitou v akademickom roku 2011/2012. Vyplýva 

to z prieskumu, ktorý začiatkom mája realizoval internetový 

portál „Študentské financie“. Najdrahšou sa v ňom stala Tren-

čianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne. „Zisťovali 

sme, na ktorých verejných vysokých školách budú mať štu-

denti počas prvého ročníka denného štúdia najvyššie finančné 

náklady spojené so 

štúdiom,“ informo-

val autor stránky 

Študentské financie 

Patrik Lučan. 

Na prvých troch 

priečkach sa umies-

tnili univerzity v 

Trenčíne a Bratisla-

ve. Najlacnejšou je 

podľa prieskumu 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10152042&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10152042&ids=6
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Slovenská poľnohospodárska univerzita v Nitre, kde študent 

zaplatí ročne 1.078 eúr. Naopak, najviac stojí štúdium na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne a to 

1.506 eúr ročne. Za ňou skončila Ekonomická univerzita v 

Bratislave s nákladmi na štúdium vo výške 1.485 eúr ročne a 

tretia najdrahšia je Univerzita Komenského v Bratislave 

s 1.447 eúr. 

„Do rebríčka nebola zaradená štátna Akadémia ozbroje-

ných síl generála Milana Rastislava Štefánika v Liptovskom 

Mikuláši, keďže štúdium je spojené s výkonom profesionálnej 

vojenskej služby a náklady študentov v plnom rozsahu hradí 

štát,“ vysvetlil Patrik Lučan. 

Pri výpočte nákladov sa vychádzalo z modelového príkladu 

prváka, ktorý študuje na vysokej škole dennou formou, je uby-

tovaný v internáte, využíva služby verejnej dopravy a jeden-

krát za deň sa stravuje v univerzitnej jedálni. Náklady sa vzťa-

hujú na celý akademický rok, teda desať mesiacov. Do prie-

skumu boli započítané položky ako poplatok za prijímacie ko-

nanie, poplatok za vydanie preukazu ISIC, ubytovanie v inter-

náte, obedy v školskej jedálni a cestovné mestskou hromadnou 

dopravou. 

www.sme.sk 15.05.2012  

pomocná evidencia 303/1/2012 

  

Krajské kolo súťaže „Môj nápad pre región“ sa uskutoč-

nilo dňa 15. mája 2012 v Kongresovej 

sále Úradu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja. 10. ročník tejto súťaže za-

meranej na rozvoj cestovného ruchu 

pripravila nezisková vzdelávacia orga-

nizácia Junior Achievement Slovensko, 

n. o. 

V trenčianskom kole predstavilo 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10152041&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10152043&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10152043&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10152040&ids=5
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10152039&ids=6
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svoje projekty celkom 14 študentov stredných škôl od Brati-

slavy, cez Piešťany, Partizánske, Bánovce nad Bebravou až po 

Trenčín. Odbornú porotu, na čele s vedúcou odboru medziná-

rodných vzťahov a cestovného ruchu 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja PaedDr. Sylviou Maliarikou 

najviac zaujal projekt „Rybárske dvory 

– Za pokladom zlatej rybky“, ktorý 

predložila študentka Strednej odbornej 

školy podnikania v Trenčíne Lenka 

Ondrášková. Druhé miesto získala 

Patrícia Matejovičová zo Strednej odbornej školy J. Ribaya z 

Bánoviec nad Bebravou za projekt „Návrh a realizácia náuč-

ného chodníka v obci Čierna Lehota“. Tretí najvyšší počet bo-

dov získal od poroty projekt „Klenoty Považia - Matúšova 

cesta Považím“, ktorý predstavila Miroslava Panáková zo 

Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne. 

V závere hlavný organizátor súťaže Marián Paulus z ne-

ziskovej vzdelávacej organizácie Junior Achievement povedal, 

že tri najlepšie študentky postupujú do celoslovenského kola, 

ktoré sa uskutoční 6. júna 2012 v Úrade Banskobystrického 

samosprávneho kraja. 

www.tsk.sk 16.05.2012 

pomocná evidencia 304/1/2012 

 

Možno najväčšie tablo s rozlohou 20 m2 na Slovensku dňa 

25. mája 2012 rozprestreli v Trenčíne na Mierovom námestí 

štvrtáci zo Strednej odbornej školy podnikania v Trenčíne. 

Budúci podnikatelia podnikavo zareagovali na výzvu gym-

nazistov, ktorí zhruba pred mesiacom umiestnili svoje tablo na 

mestskej veži. To malo necelých 20 m2. „Gymnazisti nás vy-

provokovali, a tak sme si povedali, že my si spravíme ešte 

väčšie a aj so sprievodným programom,“ povedala za triedny 
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kolektív autorka nápadu Anna Vršková. Tablo umiestnili na 

konštrukciu pódia amfiteátra. 

Celá realizácia nápadu a vybavovanie potrebných povolení, 

aby mohli svoje tablo na obrovskej plachte umiestniť na pó-

dium, trvala približne týždeň. Nápad im pomohli zrealizovať v 

reklamnej agentúre. Pôvodne maturanti chceli mať tablo aspoň 

50 m2, napokon však z megaplánov zľavili. Predpokladali to-

tiž, že vybaviť jeho umiestnenie tak, aby viselo napríklad z 

hradnej veže, by asi nebolo vôbec jednoduché. 

Tablo bolo vyvesené počas obdobia maturitných skúšok. 

Kam s ním potom, štu-

denti ešte nevedia. 

„Možno ho rozstriháme 

a každý si vezme svoju 

časť,“ skonštatovala 

Vršková. 

Jej spolužiaci rozdá-

vali okoloidúcim aj malé 

tablá vo veľkosti vizit-

kového formátu, ktorí 

im prispeli nejakým centom do klobúka. Peniaze však nezbie-

rali so zámerom minúť ich v niektorom podniku. Tie dali ako 

dar Trenčianskej nadácii s tým, aby boli určené na akcie a pro-

jekty pre mladých ľudí. Študenti napokon do klobúka vyzbie-

rali 198,40 eúr. Správkyňa nadácie PhDr. Alena Karasová 

k zbierke povedala, „doložili sme tých pár drobných do okrúh-

lej dvestovky. „My sme túto ich myšlienku podporili a peniaze 

sa plánujú použiť buď v grantovom kole „Mladých filantro-

pov“, alebo na akciu „Človiečik, nehnevaj sa“. 

www.sme.sk 31.05.2012 

pomocná evidencia 348/1/2012 
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Dňa 1. júna 2012 bola v amfiteátri Trenčianskeho hradu 

vyhodnotená súťaž vo výtvarnom, literárnom a multimediál-

nom odbore „Keby som bol kráľom“, vyhlásenej Mestom 

Trenčín pri príležitosti 600. výročia udelenia kráľovských vý-

sad mestu Trenčín spolu s Centrom voľného 

času, Základnou umeleckou školou Karola 

Pádivého a Verejnou knižnicou Michala Re-

šetku v Trenčíne.pri príle-

žitosti žiakov mater-

ských, základných, špe-

ciálnych základných škôl 

a gymnázií nielen z Trenčína, ale celého šir-

šieho regiónu od Nového Mesta, Považskú 

Bystricu po Prievidzu.  

Podujatie otvorila moderátorka Eva Mi-

šovičová a privítala všetky prítomné deti 

spolu s mímom Vladimírom Kulíškom a kráľom Žigmun-

dom, alias Milošom Križanom, ktorý priviedol so sebou deti 

zo Školského klubu „Sedmička“.  

Literárnu časť súťaže zhodnotila riaditeľka Verejnej kniž-

nice Michala Rešetku v Trenčíne Mgr. Lýdia Brezová. 

V príhovore konštato-

vala, že literárna súťaž 

mala dve témy a to 

„Keby som bol krá-

ľom“ a voľnú tému. 

Do súťaže bolo doru-

čených od 159 autorov 

zo 14 škôl celkom 217 

literárnych prác, ktoré 

hodnotila odborná porota, v ktorej členstvo prijali spisovateľ-

ka Silvia Havelková, Rudolf Dobiáš a Ján Maršálek. V prvej 

téme „Keby som bol kráľom“ autori s humorom vyslovovali 
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názor na kráľovanie, alebo si vzor vzali historické pramene 

o kráľovi Žigmundovi. Vo voľnej téme sa zaoberali ekológiou, 

sociálnymi, zdravotníckymi a školskými problémami, zrejme 

inšpirovaní dnešnou situáciou, rodinou pubertou a podobne. 

Potom bolo odovzdaných 56 cien a sedem čestných uznaní 

odovzdali zástupcovia 

porôt účastníkom súťaže. 

Veľmi úspešnou v lite-

rárnom odbore bola Zá-

kladná škola Trenčín, 

Ulica Dlhé Hony ktorá 

získala v literárnej sekcii 

sedem cien, vo výtvarnej 

tri ceny a za multime-

diálne DVD aj Cenu poroty. Výtvarnú časť súťaže predniesla 

hodnotenie Eva Mišovičová. ktoré konštatovala, že do výtvar-

nej časti súťaže zaslalo dvanásť materských škôl 61 prác, de-

sať základných škôl 99 prác, šesť základných umeleckých škôl 

116 prác a šesť špeciálnych základných škôl, šesť 37 prác. 

V multimediálnom odbore bolo v kategórii Animovaný film 

a videoart 24 prezentácií, Základná škola Dlhé hony do tejto 

sekcie prihlásila multimediálne DVD, v kategórii Power Point 

hodnotila porota 7 prezentácií.  

Ocenené práce boli vystavené na Trenčianskom hrade 

v Delovej bašte a v katovom dome do 25. júna 2012.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 359/1/2012 

 

Krajské centrum voľného času v Trenčíne zorganizovalo 

dňa 20. júna 2012 v priestoroch Verejnej knižnice M. Rešetku 

v Trenčíne regionálnu súťaž o najlepší stredoškolský časopis 

v školskom roku 2011/2012.  
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Trojčlenná odborná porota – šéfredaktorka Trenčianskych 

novín Mgr. Ľuboslava Sedláková, re-

daktor televízie Markíza Michal Bujna 

a predsedkyňa poroty hovorkyňa Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Mgr. 

Vlasta Henčelová  ocenila prácu tvor-

cov časopisov, ktorí ich pripravujú pre 

seba a o sebe vo viere, že oslovia štu-

dentov i pedagógov a zachytia ich ži-

vot, čo najpresvedčivejšie. Pri hodnotení porotcovia brali do 

úvahy nielen grafické stvárnenie, ale predovšetkým obsah a 

tvorivý, inovatívny prístup a originalitu či nápady študentov. 

Prvé miesto napokon obhájil časopis Rozhľad, vychádza-

júci na Gymnáziu v Považskej Bys-

trici, na druhom mieste časopis Cel-

lula z autorskej dielne študentov zo 

Strednej zdravotníckej školy v Tren-

číne a z tretieho miesta sa tešili štu-

denti Gymnázia J. Jesenského v Bá-

novciach nad Bebravou, ktorí pri-

pravujú časopis SOS. 

Na záver nechýbala zaujímavá 

debata, rady členov poroty, ale najmä vzájomná konfrontácia 

práce a výmena skúseností nádejných novinárov. 

www.tsk.sk 21. júna 2012 

 

Najúspešnejšou základnou školou Trenčianskeho kraja vo 

vedomostných a záujmovo-umeleckých súťažiach za školský 

rok 2011/2012 bola vyhodnotená Základná škola Trenčín, Ul. 

Dlhé Hony. Jej žiaci získali v rámci obvodných a krajských 

súťaží najviac úspechov, keď spomedzi 186 základných škôl 

Trenčianskeho kraja získala 317 bodov, za čo prevzal riaditeľ 
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tejto školy dňa 20. júna 2012 Mgr. Michal Galko putovný 

pohár prednostu Krajského školského úradu v Trenčíne.  

Info Trenčín 2. júla 2012 

 

V súťaži „Talent Trenčianskeho kraja 2012“ organizo-

vaný Krajským školským úradom v Trenčíne boli za talenty 

vyhlásení aj študenti trenčianskych stredných škôl – Zuzana 

Zajacová zo Strednej umeleckej školy, Alžbeta Harárová, Ján 

Deván, Alžbeta Devánová, Monika Slezáková, Ľubica Jančo-

vá a Ivan Ševčík, všetci z Gymnázia Ľ. Štúra. 

 

Do 17. ročníka súťaže základných škôl mesta a okresu 

Trenčín v tvorbe školských časopisov sa prihlásilo 14 základ-

ných škôl, z ktorých podmienky súťaže splnilo 13 základných 

škôl. Hlavnou pod-

mienkou bolo vy-

danie dvoch čísel 

časopisu za školský 

rok s rozsahom mi-

nimálne desať strán, 

pričom ich obsaho-

vú stránku mali tvo-

riť i pravidelné , 

ktoré sú typické
 
pre 

časopisy, t.j. úvod-

ník, vlastná tvorba, informácie o živote školy, súťaže, krížov-

ky, anketa, výtvarné a grafické práce, humor a podobne. For-

málna stránka je ľubovoľná.“  

Vyhodnotenie sa uskutočnilo dňa 25. júna 2012 v Zá-

kladnej škole na Kubranskej ulici v Trenčíne. Školské časopi-

sy boli porotou zaradené do troch pásiem.  

Zlaté pásmo získali časopisy:  
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- časopis (zá)Školáčik Základnej školy na Bezručovej uli-

ci,  
- školský časopis Žirafa žiakov Základnej školy na Dl-

hých Honoch,  
- časopis NonStop zo Základnej školy na Kubranskej ulici 
- a časopis Domino zo Základnej školy na Veľkomorav-

skej ulici.  

Strieborné pásmo získali časopisy: 

- časopis Dolináčik zo Základnej školy Na dolinách, 
- časopis Úsmev zo Základnej školy s Materskou školou 

Jána Smreka Melčice - Lieskové,  
- časopis Bociany zo Základnej školy Svinná,  
- časopis Školák zo Základnej školy Soblahov  
- a časopis Úsmev zo Špeciálnej základnej školy interná-

tnej V. Predmerského.  
- Bronzové pásmo získali časopisy:  
- časopis Kocka zo Základnej školy sv. Andreja - Svorada 

a Benedikta,  
- časopis Chocholúšik zo Základnej školy Chocholná – 

Velčice,  
- časopis Úlet  zo  Základnej školy Východná ul. 
- a časopis Studnička zo Základnej školy v Mníchovej 

Lehote.  
www.trencin.sk 26.06.2012 

pomocná evidencia 395/1/2012 

 

Na Základnej škole Kubranská ul. v Trenčíne sa realizoval 

projekt spolufinancovaný zo zdrojov Európskej únie. V pro-

jekte s názvom „Projektové vyučovanie Kubranská“ išlo o 

moderné vzdelávanie pre vedomostnú spoločnosť.  

Cieľom projektu bolo vytvoriť školský vzdelávací program 

s dôrazom na kooperatívne vyučovanie, prácu s IKT a medzi-

http://www.trencin.sk/
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predmetové vzťahy s cieľom dosiahnuť u žiakov premenu ve-

domostí na znalosti. 

vlastné poznámky 

 

Trenčianske noviny zo dňa 2. júla 2012 priniesli informá-

ciu, že od septembra 2013, teda budúceho akademického roka 

príde Trenčianska 

univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne, 

Univerzita J. Selyeho 

v Komárne a Akadé-

mia Policajného zbo-

ru v Bratislave o titul 

univerzitnej vysokej 

školy. Táto informá-

cia vyplývala z návr-

hu Ministerstva školstva Slovenskej republiky, predloženého 

ministrom školstva Dušanom Čaplovičom na medzirezortné 

pokračovanie. Dôvodom má byť nesplnenie podmienok kom-

plexnej akreditácie. Po novom by sa zmenil aj názov Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne na Tren-

čianska vysoká škola Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Trenčianske noviny 02.07.2012 

pomocná evidencia 423/2/2012 

 

Na 6. ročníku Medzinárodnej olympiáde z astronómie 

a astrofyziky v Rio de Janeiro v Brazílii,  ktorá sa konala od  

4. do 14. augusta 2012, sa zúčastnilo 29 delegácií z 27 krajín a 

súťažiacich študentov bolo 135, medzi ktorými boli aj piati 

slovenskí študenti. Je potešujúce, že z Ria de Janeiro sa vrátili 

s dvoma zlatými Peter Kosec z Gymnázia Ľudovíta Štúra v 

Trenčíne a Matúš Kulich z Detvy a jednou striebornou me-

dailou Michal Račko z Martina. Vo výprave pod vedením 
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predsedu Výkonného výboru Astronomickej olympiády na 

Slovensku a vedeckého pracovníka Astronomického ústavu 

Slovenskej akadémie Ladislava Hrica, boli študenti okrem 

vyššie spomínaných ocenených Filip Ayazi z Gymnázia Ľ. 

Štúra v Trenčíne, Miroslav Gašpárek zo  Súkromného sloven-

sko-anglického gymnázia v Žiline.  

Táto pätica si postup zabezpečila umiestnením na prvých 

miestach vo finále Astronomickej olympiády na Slovensku, 

ktorú organizovala už 6. rok Slovenská astronomická spoloč-

nosť pri Slovenskej akadémie vied v spolupráci s Astronomic-

kým ústavom Slovenskej akadémie vied v Tatranskej Lomnici 

a s výraznou pomocou Slovenskej ústrednej hvezdárne v Hur-

banove.  

Po prílete z Južnej Ameriky organizátor astronomických 

olympiád pre mladých na Slovensku Ladislav Hric zhodnotil 

ich aktivity takto - „Títo žiaci stredných škôl so záujmom o 

astronómiu, fyziku a matematiku, ktorým sa venujú doslova 

odmala, prekročili naše očakávania. Osobitne treba zvýrazniť  

študenta Petra Koseca, ktorý dostal diplom aj za absolútne ví-

ťazstvo v dátovej analýze, ktorú urobil bez straty bodov a v 

celkovom umiestnení skončil na piatom svete. Za uplynulých 

šesť rokov si mladí slovenskí astronómovia priniesli z medzi-

národných olympiád päť zlatých, dve strieborné a tri bronzové 

medaily.  

Všetci študenti, ktorí sa umiestnili na medailových pozí-

ciách budú pokračovať v štúdiu na vysokých školách, zväčša v 

zahraničí. Napríklad do Veľkej Británie mieri aj Peter Kosec, 

ktorý po úspechoch na medzinárodných fyzikálnych i astro-

nomických olympiádach a úspešných prijímacích testoch a in-

terview začne na jeseň študovať na univerzite v Cambridge. 

www.sita.sk 17.08.2012 

Trenčianske noviny 27.08.2012 

pomocná evidencia 508/1/2012 
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Počas letných prázdnin sa zaznamenala oprava vstupných 

školských schodov do budovy Základnej školy Trenčín, No-

vomestského ulica od Šafárikovej ulice. Ako povedal riaditeľ 

školy Mgr. Jozef 

Spišák „schody bo-

li viackrát opravo-

vané, ale v minu-

lom školskom roku 

sa stali nepriechod-

nými. V spolupráci 

s Mestom Trenčín 

sa ich podarilo op-

raviť za rozumnú 

cenu, keď časť ma-

teriálu (obrúbovníky) sa nemuselo platiť, keď tieto nepoužíva-

né sa nachádzali v areáli Mestského hospodárstva. Verím, že 

vydržia ďalších 15 až 20 rokov.“ 

Info Trenčín 03.09.2012 

pomocná evidencia 519/1/201 

 

Dňa 3. septembra 2012 sa pre malých aj veľkých školákov 

opäť roztočil kolotoč školských povinností. Detským džavo-

tom ožili aj materské školy. Presné počty detí, ktoré budú v 

novom školskom roku 2012/2013 navštevovať tieto zariade-

nia, budú známe 15. 

septembra. 

Do základných škôl 

v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Mesta Trenčín 

nastúpilo 4.110 žiakov, 

čo je o 24 menej ako 

minulý školský rok. Zo 

škôl odišlo 426 devia-
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takov. V mesiaci január 2012 bolo zapísaných do prvých tried 

526, ale nastúpilo iba 463. Dôvodom pre nenastúpenie do ško-

ly by mohla byť odložená povinná školská dochádzka. Ako 

informovala Mgr. Ľubica Kršáková z útvaru školstva Mest-

ského úradu v Trenčíne, žiaci sa budú vzdelávať v 193 trie-

dach, čo je o dve viac ako v minulom roku. Priemerná naplne-

nosť tried je 21,27 žiakov na triedu. Najviac žiakov – 893 – 

bude navštevovať Základnú školu Trenčín, Hodžova ulica, kde 

privítali aj najviac až 95 prvákov. Najvyšší prírastok 16 žiakov 

zaznamenali v Základnej škole Trenčín, Ulica L. Novomeské-

ho a 14 žiakov v Základnej škole na Veľkomoravskej ulici. 

Školské kluby detí bude navštevovať 1.341 žiakov prvého až 

štvrtého ročníka, čo je o 4 deti viac ako minulý školský rok. 

Predpokladá sa, že predškolákov bude v novom školskom 

roku viac. Ako informovala riaditeľka Školských zariadení 

mesta Trenčín Mgr. Danica 

Lorencová, k 1. septembru 

 2012 nastúpilo do mater-

ských škôl v Trenčíne cel-

kovo 1.494 detí, z toho no-

voprijatých 474, predškolá-

kov by malo byť 502, pre 

porovnanie minulý rok bolo 

467 predškolákov. Celkovo bude v materských školách pri-

bližne rovnaký počet detí, ako minulý rok. Všetky presné čí-

selné údaje budú známe až po 15. septembri 2012. Treba do-

dať, že v priebehu školských prázdnin boli na materských ško-

lách vykonané nevyhnutné opravy, vymaľované priestory 

školských jedální a skladov. V novom školskom roku  sa bude 

starať o deti v materských školách 133 kvalifikovaných peda-

gogických zamestnancov a 83 prevádzkových zamestnancov. 
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Oproti minulému školskému roku je však vyšší záujem o 

školský klub, ktorý vyu-

žíva 1.394 detí, čo je 

o 57 viac ako v septem-

bri 2011. Záujem o krúž-

ky v Centre voľného ča-

su má 387 zapísaných 

detí a mládeže. O štú-

dium hudby, tanca, vý-

tvarného či literárno-

dramatického odboru v Základnej umeleckej škole Karola Pa-

divého prejavilo záujem 1203 žiakov. 

Na väčšine trenčianskych základných škôl sa vyučujú 

v novom školskom roku tri cudzie jazyky. Hlavným cudzím 

jazykom je angličtina, ktorá je povinná od prvého ročníka. 

Druhý cudzí jazyk si žiaci vyberajú v šiestom ročníku. Väčši-

na detí si môže vybrať nemecký alebo ruský jazyk, 

v Základnej škole Trenčín na Východnej ulici ponúkajú žia-

kom aj francúzštinu. Za posledné dva roky zaznamenali 

v trenčianskych základných školách nárast záujmu o ruský ja-

zyk, keď sa ho učí 798 žiakov a ich počet bude s pribú-

dajúcimi ročníkmi narastať. Ruský jazyk sa zdá deťom ľahší, 

lebo je podobný slovenčine a mnoho slov sa zhoduje. Navyše, 

písanie azbuky sa deťom zdá zábavné.
 

Info Trenčín 03.09.2012., 01.10.2012 

pomocná evidencia 519/1/2012, 594/1/2012 

 

Od januára 2012 bol Trenčín skúškovým centrom Britskej 

rady a Cambridge ESOL. Najmladším absolventom prestíž-

nych a náročných medzinárodných skúšok z angličtiny boli 

dňa 6. septembra 2012 odovzdané certifikáty. „Títo mladí ľu-

dia dokázali svetu, že hovoria a píšu anglicky vynikajúco“ po-
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tvrdila to zakladateľka jazykovej školy v Trenčíne – Language 

& Partner, ktorá cambridgské skúšky administruje. 

V januári 2012 získala jazyková škola Language&Partner 

prestížnu úlohu – pri-

pravovať a administro-

vať skúšky v trenčian-

skom regióne. Uchádza-

či už teda nemusia ces-

tovať do Bratislavy, 

priamo v Trenčíne im 

podáme informácie ako 

sa na skúšky pripraviť, 

akú literatúru si zakúpiť, 

ako nájsť vhodné materiály na internete, vybavíme registráciu 

a všetky skúšky je odteraz možné absolvovať priamo 

v Trenčíne. Každý mesiac otvárame špeciálne prípravné kur-

zy, ktoré zvýšia šancu na úspech. Dvakrát mesačne sú organi-

zované skúšobné testy pre verejnosť, uchádzači si môžu otes-

tovať či si vybrali vhodnú úroveň a či sú pripravení. 

Pocit z odovzdania certifikátov deťom je nádherný. Všetci 

sú na tieto deti pyšní – rodičia, lektori aj Britská rada 

v Bratislave. Sú to prví ús-

pešní študenti, ktorí dosiahli 

vynikajúce výsledky. Tieto 

deti na sebe pracovali viac 

ako ostatní; majú za sebou 

špeciálnu prípravu a museli 

zvládnuť stres, ktorý takáto 

skúška prináša. Prvá časť 

otestovala ich počúvanie, po-

tom sa testovalo čítanie, písanie a gramatika. Na poslednú časť 

„hovorenie“ si deti počkali až do popoludnia, kde ich ústne 

skúšali odborne vyškolené profesorky. Počas celej skúšky vy-
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konávali dozor nezávislé invigilátorky a museli byť zachované 

vysoké štandardy skúšania: presná vzdialenosť medzi uchá-

dzačmi, presný začiatok a koniec skúšky. Nezávislí skúšajúci, 

zakázali priniesť si do skúšobnej miestnosti telefóny, vlastné 

písacie potreby a mnohé iné pomôcky. Títo mladí študenti sa 

stali pýchou jazykovej školy a tá je na ne patrične hrdá. 

Trenčianske noviny 10.09.2012 

pomocná evidencia 541/1/2012, 548/1/2012 

 

Vo štvrtok 13. septembra 2012 sa trenčianski žiaci mater-

ských a základných škôl a študenti stredných škôl sa pre štrajk 

svojich učiteľov neučili. Učitelia sa zapojili do celoštátneho 

štrajku učiteľov. Táto situá-

cia nebola typická len v 

Trenčíne, ale na celom Slo-

vensku. Najväčší problém 

zostal na rodičoch detí pred-

školského veku, keď nebol 

pripravený žiadny náhradný 

program a rodičia si museli 

vziať na jeden deň dovolenku, alebo neplatené voľno. 

Do štrajku sa zapojilo všetkých deväť základných škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín, rovnako zostalo za-

tvorených aj všetkých 16 materských škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti mesta Trenčín, Základná umelecká škola v Trenčí-

ne a Centrum voľného času v Trenčíne. Kultúrne centrá fun-

govali svojim štandardným denným režimom.  

Do štrajku učiteľov sa podľa informácií v Trenčianskom 

samosprávnom kraji aktívne zapojilo 2.379 stredoškolských 

učiteľov a školských zamestnancov, čo je asi 59 % z celkové-

ho počtu pracovníkov na stredných školách. 

www.sme.sk 12.09.2012  

pomocná evidencia 546/1/2012 
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Dňa 14. septembra.2012 sa uskutočnil v Lesoparku Brezina 

v Trenčíne 6. ročník krajskej orientačno-vedomostnej súťaže 

„Kalokagatia 2012“, ktorej vyhlasovateľom bol Trenčiansky 

samosprávny kraj a organizátorom Krajské centrum voľného 

času Trenčín v spolupráci s odborom školstva Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Podujatie sa po prvýkrát uskutočnilo 

v Trenčíne, keď prvých 5 roční-

kov sa konalo v Prievidzi. 

Súťaž bola určená pre päťčlen-

né zmiešané družstvá (najmenej 

dve dievčatá) žiakov stredných 

škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho 

kraja, ktorá obsahovo bola orien-

tačným, športovo branným behom 

v teréne v dĺžke 3 km. Na vytýče-

nej trati bolo šesť kontrolných stanovíšť, na ktorých boli pre-

tekári bodovo hodnotení za odpovede na otázky z oblasti: 

zdravotnej, geografickej, histórie, športu, dopravy, civilnej 

ochrany, bezpečnosti ochrany zdravia pri práci a pod. 

Súťaže sa zúčastnilo celkom jedenásť škôl, čo bolo z dote-

rajšej histórie najvyšší počet. Najlepšie 

si v súťaži počínali chlapci a dievčatá zo 

Spojenej školy Nováky, ktorí obhájili 

minuloročné prvenstvo. Druhé miesto 

získalo družstvo Obchodnej akadémie 

Považská Bystrica a tretie miesto obsa-

dilo družstvo Gymnázia V. B. Nedožer-

ského v Prievidzi. 

Diplomy, poháre a vecné ceny odovzdal súťažiacim riaditeľ 

Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja a predseda organi-

začného výboru pretekov Ing. Vladimír Buzalka. 
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Víťazné družstvo sa zúčastní celoslovenského kola s me-

dzinárodnou účasťou, ktoré sa uskutoční dňa 5. októbra 2012 

v priestoroch Strelnice v Turanoch. 

www.tsk.sk 17. septembra 2012 

pomocná evidencia 566/1/2012 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne si 

dňa 4. októbra 2012 pripomenula v univerzálnej sále Posádko-

vého klubu v Trenčíne 15. výročie  svojho vzniku. Pri tejto 

príležitosti pripravilo 

vedenie univerzity spolu 

s agentúrou Tonas a Da-

talan a. s. v nezabudnu-

teľnom slávnostnom ve-

čeri s bohatým progra-

mom, na ktorom sa zú-

častnili zamestnanci 

univerzity, študenti, 

rektori a dekani slovenských aj  zahraničných univerzít a fa-

kúlt, osobnosti trenčianskeho regiónu, predstavitelia verejných 

a štátnych inštitúcií, riaditelia stredných škôl z trenčianskeho 

regiónu, predstavitelia podnikateľského sektora a významné 

osobnosti, ktoré stáli pri zrode univerzity v roku 1997. Sláv-

nostného večera sa 

zúčastnili prvý rektor 

univerzity akademik 

Ivan Plander, spl-

nomocnenec Vlády 

Slovenskej republiky 

pre vznik Trenčian-

skej univerzity Ale-

xandra Dubčeka Ing. 

Ján Pristach a nes-
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kôr jej prvý kvestor, MUDr. Pavol Dubček, rektor Ekono-

mickej univerzity Bratislava profesor Ing. Rudolf Sivák, a 

ďalší. Vzácnym hosťom bol JUDr. Vladimír Mečiar, ktorý 

významne prispel k vzniku univerzity ako vtedajší predseda 

Vlády Slovenskej republiky. 

Vo vstupnej hale bola inštalovaná výstava fotografií, ktorou 

si hostia pripomenuli významné udalosti v pätnásťročnej his-

tórii Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 

Prvou fotografiou sa hostia vrátili o pätnásť rokov späť, keď si 

pripomenuli otvo-

renie prvého aka-

demického roka 

1997/1998. Foto-

grafie priblížili prvé 

imatrikulácie, beá-

nie, ale aj výz-

namné konferencie 

a návštevy politic-

kých predstaviteľov 

zo Slovenska i za-

hraničia vrátane návštevy prezidenta Slovenskej republiky 

Ivana Gašparoviča. Výstavu uzatvárali fotografie súčasného 

rektora univerzity prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. a spolu 

s rektorom Bolognskej univerzity Ivanom Dionigim v sep-

tembri roka 2012, kedy mu bola odovzdaná Zlatá medaila 

Alexandra Dubčeka. 

V rámci slávnostného večera bol pre hostí pripravený boha-

tý kultúrny program v podaní známeho divadla scénického 

tanca Bralen a nezabudnuteľného speváckeho tria La Gioia. 

Podujatie moderoval trenčiansky rodák herec Štefan Skrúca-

ný. Svojim hovoreným slovom sa mu podarilo vytvoriť sláv-

nostnú, noblesnú a príjemnú atmosféru. Svojim vystúpením 
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dokázal, že je aj výborným zabávačom, čoho dôkazom boli sr-

dečné úsmevy na tvárach hostí. 

Po kultúrnom programe bola pre všetkých pozvaných hostí 

pripravená slávnost-

ná recepcia, na úvod 

ktorej slávnostným 

prípitkom vystúpili 

rektor Ing. Ivan 

Kneppo, DrSc a 

JUDr. Vladimír 

Mečiar, ktorí  zaže-

lali Trenčianskej uni-

verzite Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne ešte veľa úspešných rokov. 

„Najkrajšia spomienka na Trenčiansku univerzitu, keď môj 

prvý rozhovor sa viedol, že v Trenčíne bude univerzita. Bolo 

to v hoteli Tatra, kde sedelo pár osôb, ktoré mojím slovám ne-

verili. Vo februári 1977 

sa rozhodlo,  v máji 

1977 bol prijatý zákon 

a 1. septembra 1977 

bola otvorená univerzi-

ta aj so študentmi. Za 

tri mesiace sa urobilo 

veľa práce, aby snaha 

vyústila do krásneho 

finále otvorením prvého akademického roka.“ zaspomínal 

JUDr. Vladimír Mečiar. Príjemná atmosféra a dobrá nálada 

bola súčasťou celého slávnostného večera a trvala do nesko-

rých večerných hodín, kedy sa rozchádzali poslední hostia. 

www.tuni.sk 04.10.2012 

pomocná evidencia 638/1/2012 

 

zľava JUDr. Vladimír Mečiar, prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc 

http://www.tuni.sk/
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Na Fakulte priemyselných technológií Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka, ktorá sídli v Púchove, vyhlásili dňa 

12. októbra 2012 okupačný štrajk. Podporovali ho študenti aj 

pracovníci školy. Týmto spôsobom chceli brániť dekana fakul-

ty prof. Ing. Jána Vavra, PD, ktorému vedenie univerzity da-

lo okamžitú výpoveď, ale z funkcie ho môže odvolať len aka-

demický senát. Do Púchova prišiel aj rektor prof. Ing. Ivan 

Kneppo, DrSc., ktorý chcel, aby si študenti a aj pracovníci 

zvolili nového dekana. Väčšina z nich to však odmietla. Tvr-

dia, že nového človeka nechcú a rektor koná v tomto prípade 

nezákonne. „Musíme k okupačnému štrajku pristúpiť, aby 

nám sústavne nezabra-

ňovali normálne fungo-

vať na fakulte a normál-

nym spôsobom uskutoč-

ňovať štúdium, výučbu a 

normálny chod fakulty,“ 

informovala prodekanka 

pre rozvoj a zahraničné 

vzťahy Darina Ondru-

šová. Ako dodala, „výučba bude prebiehať normálnym spôso-

bom, fakulta bude taktiež fungovať štandardne. My svojho de-

kana máme. Fakulta funguje na vynikajúcej úrovni, rektor má 

túto jedinú fakultu, ktorá má všetky akreditácie, mal by ju 

podporiť.“  

O svojej výpovedi nemal Ján Vavro žiadne informácie, le-

bo od 3. októbra 2012 bol práceneschopný. Za celým problé-

mom vidí osobné záujmy rektora Ivana Kneppa. „Myslím si, 

že sú to osobné záujmy pána rektora, vzhľadom na to, že som 

požiadal, aby Fakulta priemyselných technológií prešla pod 

inú univerzitu, len nie pod Trenčiansku univerzitu, pretože na 

tejto sa porušuje jeden zákon za druhým,“ tvrdí Ján Vavro. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10899739&ids=6
http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10899739&ids=6
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Rektor zase hovorí o manipulácií ľudí zo strany niektorých 

pracovníkov fakulty. „My sme sem prišli len s jednoduchým 

faktom, a to oznámiť, že s jedným pracovníkom som okamžite 

ukončil pracovný pomer pre závažné porušenie pracovnej dis-

ciplíny,“ hovorí Ivan Kneppo. Zároveň chcel požiadať akade-

mický senát, aby si zvolil nového človeka, ktorý by funkciu 

dekana dočasne zastával. 

To, že by konal protizákonne, odmieta s tým, že pracovný 

pomer ukončili na základe zákonníka práce. Odmieta, že by za 

tým bola jeho osobná pomsta. Sťahovanie fakulty v budúcnos-

ti však nevylučuje, musí o to však podľa neho rozhodnúť ve-

denie fakulty. „Keď vedenie tejto fakulty príde na to, že to ne-

dokáže ekonomicky utiahnuť, že nemáme prostriedky, že je tu 

problém s prijímaním študentov, pretože nechcú ísť do tohto 

mesta, to budú faktory, ktoré bude musieť vziať do úvahy,“ 

hovorí rektor. 

S prípadným sťahovaním fakulty väčšina študentov nesúh-

lasí. Kneppovi vyčítajú, že ich zavádzal. „Rektora som sa ja 

osobne pýtala, či nás presťahuje, na čo povedal, že nič sa diať 

nebude. Videla som 

papier, čo nám poslal, 

na ktorom bolo jasne 

napísané, že sa máme 

sťahovať do Trenčína 

Záblatia, do objektu 

bývalej Fakulty me-

chatroniky, to znamená, 

že mi do očí klamal,“ 

povedala študentka fakulty v Púchove. 

Študenti odboru „Textilná technológia a návrhárstvo“ by 

zase presťahovanie fakulty prijali. Hovoria, že v Púchove ne-

majú dostatočné vybavenie na štúdium. „Máme len tri miest-

nosti a stojany na spadnutie, ktoré ani nie sú majetkom tejto 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=10899737&ids=6
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školy, kreslíme posediačky a dokopy tu nemáme čo robiť,“ 

povedala študentka Silvia Vilčinská. Trenčín podľa nej ponú-

ka pre ich odbor lepšie možnosti uplatnenia i propagácie prá-

ce. 

www.sme.sk 12.10.2012 

pomocná evidencia 612/1/2012 

 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Ivan Kneppo, DrSc. bol dňa 21. októbra 2012 na roko-

vaní u ministra školstva Slovenskej republiky doc. PhDr. Du-

šana Čaploviča, DrSc. sľúbil, že vráti profesorovi Ing. Ján 

Vavrovi, PhD. všetky kompetencie vyplývajúce z pracovno-

právneho vzťahu. Podľa dohovoru teda profesor Ing. Ján 

Vavro, PhD. zostáva aj naďalej dekanom Fakulty priemysel-

ných technológií v Púchove. Dohodli sa, že obaja sa stretneme 

dňa 23. októbra 2012 v Púchove. Sľub však prof. Ing. Ivan 

Kneppo, DrSc. nedodržal a na dnešné stretnutie dňa 23. októb-

ra 2012 do Púchova neprišiel. Minister doc. PhDr. Dušan Čap-

lovič, PhD. na neúčasť rektora na tomto stretnutí reagoval, že 

„poznal som ho ako kvalitného vedeckého pracovníka 

a myslel som si, že ak podá ruku nielen mne, ale aj ostatným 

členom akademic-

kej obce, že slovo 

dodrží. Slovo robí 

chlapa. Zbabelo zu-

tekal a chlapom 

v tejto oblasti nie 

je,“ povedal minis-

ter s tým, že Knep-

povo písomné zdô-

vodnenie neúčasti 

na sľúbenom stretnutí s ministrom v Púchove je nezrozumi-

teľné.  
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Doplnil, že dekan zostáva dekanom, pretože aj vo vysoko-

školskom prostredí musia existovať demokratické princípy 

a dekana môže odvolať len ten, kto ho zvolil, v tomto prípade 

akademický senát. „Rozhodnem v duchu toho, čo mi umožňu-

je vysokoškolský zákon. Ako náhle sa zistí pochybenie, mu-

sím sa obrátiť na Rektorskú konferenciu, Radu vysokých škôl 

a Študentskú radu vysokých škôl. Ak mi dve z týchto výz-

namných inštitúcií dajú súhlas, tak poverím inú osobu dočasne 

vedením Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka,“ pove-

dal minister doc. PhDr. Dušan Čaplovič, PhD.  

Prípadný prechod Fakulty priemyselných technológií, ktorá 

je financovaná z dvoch tretín zo zdrojov z regiónu a jednou 

tretinou z eurofondov, pod Žilinskú univerzitu bude podľa mi-

nistra predmetom ďalších rokovaní. „V piatok rektor prof. Ing. 

Ivan Kneppo, DrSc. na ministerstve školstva sľúbil, že podpo-

rí prechod Fakulty 

priemyselných techno-

lógií pod inú univerzi-

tu a vytvorí všetky 

podmienky pre to, aby 

Fakulta priemyselných 

technológií bola 

v inom zväzku univer-

zitného charakteru. 

Žiaľ listom rektor podanú ruku odmietol,“ doplnil minister 

s tým, že by sa tak mohlo stať už od budúceho akademického 

roku.  

V dôsledku situácie, ktorá vznikla na Fakulte priemysel-

ných technológií v Púchove dňa 23. októbra 2012 popoludní 

sa na rektoráte Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

začala hĺbková ministerská kontrola v oblasti pracovnopráv-

nych predpisov v oblasti vysokého školstva a po nej bude na-
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sledovať aj finančná kontrola. Po jej ukončení minister roz-

hodne tak, ako mu umožňuje zákon.  

www.tasr 23.10.2012 

pomocná evidencia 639/1/2012 

 

Základná škola Veľkomoravská má za sebou 60 rokov ak-

tívnej existencie. Túto skutočnosť si pripomenuli bývalí 

a súčasní učitelia a žiaci, rodi-

čia na slávnostnej akadémii 

dňa 8. novembra 2012. Blaho-

želali jej súčasníci i tí, ktorí 

na časy, keď prekračovali jej 

prah, často a v dobrom spomí-

najú.  

Moderátor Mgr. Patrik 

Vík po otvorení privítal primátora Mesta Trenčína Mgr. Ri-

charda Rybníčka, viceprimátora JUDr. Rastislava Kudlu, 

predsedu komisie školstva Mestského zastupiteľstva v Trenčí-

ne doc. Ing. Ota Barboráka, CSc., poslancov Mestského za-

stupiteľstva v Trenčíne Martina Barčáka, Patrika Buriana, 

Mgr. Ladislava Pavlíka, Bc. Tomáša 

Vaňu, vedúceho útvaru školstva Mestské-

ho úradu Mgr. Jozefa Baláža a riaditeľku 

Základní školy Dr. Hrubého Mgr. Vlastu 

Šafránkovú zo Šternberka z Českej repub-

liky so svojimi zástupcami,  bývalého ria-

diteľa školy Mgr. Jána Mesároša, býva-

lých zástupcov riaditeľa tejto školy Mgr. 

Editu Henekovú, Mgr. Jozefínu Železníkovú a Mgr. Cyrila 

Jankovského. 

V slávnostnom príhovore riaditeľ školy PaedDr. Jozef 

Vakoš priblížil šesťdesiatročnú cestu školy pri výchove mla-

dej generácie. Dňa 9. novembra 1952 bola škola otvorená ako 

Mgr. Patrik Vík 

http://www.tasr/
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Stredná koedukačná škola na Piešťanskej ulici v Trenčíne 

predchodkyňa súčasnej Základnej školy na Veľkomoravskej 

ulici. Na začiatku mala škola deväť tried a 377 žiakov v prvom 

až štvrtom ročníku strednej školy. Na 

škole sa menili len názvy ulíc, ale škola 

stála na rovnakom mieste. V nasledu-

júcom školskom roku pribudli aj triedy 

prvého stupňa, keď celkovo mala škola 

579 žiakov v 14 triedach. Prvým riadite-

ľom školy bol pán Oldrich Kasanický. 

V roku 1955 ho na tomto poste vystrie-

dal pán Florián Federič, ktorý sa stal riaditeľom už 4. Osem-

ročnej strednej školy na ulici 9. mája v Trenčíne. Ten viedol 

školu až do roku 1958. K 1. septembru 1958 sa škola preme-

novala na Základnú deväťročnú školu na Ulici 9. mája s 23 

triedami, s riaditeľom PaedDr. Františkom Chudým a dvomi 

zástupcami. V roku 1963 sa začala prístavba novej budovy 

a školskej jedálne. Prístavba bola spustená do prevádzky 

v školskom roku 1966/67. V školskom roku 1971/72 sa stáva 

na jeden školský rok riaditeľom Andrej Mirvaj. 

 V školskom roku 

1972/73 sa na post riadite-

ľa sa vracia PaedDr. Fran-

tišek Chudý, ktorý školu 

viedol až do júla 1982. 

V tomto období mala ško-

la až okolo jeden tisíc žia-

kov a vyučovací proces 

realizovalo cca 55 peda-

gógov a 20 prevádzko-

vých zamestnancov. K 1. septembru 1982 bola škola rozšírená 

o stredoškolskú nadstavbu a vzniká Internátna športová škola 

na Ulici 9. mája. Riadením školy bola poverená Mgr. Ľubomí-
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ra Schmidtová, ktorá tento post zastávala dva roky. V škol-

skom roku 1984/85 bol na post riaditeľa školy menovaný Mgr. 

Ján Mesároš. Internátnu športovú školu zriaďoval Západoslo-

venský krajský národný výbor až do júla roku 1990.  

V školskom roku 1990/91 sa škola vracia pod riadenie 

Okresného národného výboru v Trenčíne ako Základná škola 

na Veľkomoravskej ulici. Vedením školy je poverená Mgr. 

Ľubomíra Schmidtová. 

V tomto roku bola zalo-

žená Rada školy, ktorá 

ako orgán samosprávy 

v školstve vstúpila do 

procesov školy. Na zá-

klade splnenia kvalifi-

kačných podmienok 

a schválenia rozvojové-

ho programu školy bola na tento post menovaná Mgr. Marta 

Bučková. Jej pričinením bola škola plynofikovaná v roku 1993 

a k 1. júlu 1994 bola škole priznaná právna subjektivita. Ve-

denie školy pod vedením pani Mgr. Marty Bučkovej pracovalo 

do 30. júna 1997.  

Školským rokom 

1997/98 začalo pôsobe-

nie súčasného manaž-

mentu školy, samo-

zrejme s určitými vý-

menami. Dnes má Zá-

kladná škola na Veľ-

komoravskej ulici 605 

žiakov umiestnených do 27 tried. V poslednom čase prešla 

komplexnou rekonštrukciou, .t.j. zateplením budovy, výmenou 

okien, v roku 2007 bolo rekonštruované ihrisko a v roku 2011 

rekonštrukciou kotolne. Zaznamenala úspech pri medzinárod-
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nej spolupráci v rámci projektu Socrates – Comenius, mala ví-

ťaza celoslovenskej olympiády v biológii, úspešných riešite-

ľov predmetových olym-

piád na okresnej, krajskej, 

ale i celoslovenskej úrovni. 

Školu poznajú ju 

i v zahraničí a aj tam má 

vysoký kredit. Naposledy 

to potvrdili naši hostia 

z ôsmych krajín Európskej 

únie a Turecka. Veľmi do-

bré výsledky dosahujú jej 

žiaci pri celoslovenských testovaniach, dlhodobo škola nemá 

problémy s umiestňovaním žiakov na stredné školy.  

Na záver programu, v ktorom vystúpili žiaci školy odo-

vzdal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček po-

zdravný list riaditeľovi školy  PaedDr. Jozefovi Vakošovi. 

S kyticami kvetov blahoželali zástupcovia Krajského školské-

ho úradu v Trenčíne, stredných škôl a ďalší. 

www.trecin.sk 13.11.2012 

pomocná evidencia 674/1/2012 

 

Situácia na púchovskej Fakulte priemyselných technológií 

Trenčianskej Univerzity Alexandra Dubčeka sa opäť o niečo 

vyostrila. Po dekanovi prof. Ing. Jánovi Vavrovi, PhD. dostala 

okamžitú výpoveď 15. novembra 2012 aj prodekanka pre roz-

voj a zahraničné vzťahy prof. Ing. Darina Ondrušová, PhD., 

ktorá o situácii na fakulte informovala médiá. „Ide o okamžité 

ukončenie pracovného pomeru za závažné porušenie pracov-

nej disciplíny v súlade so Zákonníkom práce,“ informoval 

Ing. Norbert Jiroš z kancelárie rektora univerzity. Odmietol 

konkretizovať, v čom spočívalo toto porušenie disciplíny. 

zľava - primátor Mgr. R. Rybníček, PaedDr. J. Vakoš 

http://www.trecin.sk/
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Za študentov fakulty v Púchove informoval Lukáš Raník, 

keď povedal, že kroky zo strany vedenia univerzity sa stále 

stupňujú, keď nám chcú od 1. marca 2013 zavrieť jedáleň a 

následne od septembra aj celý internát. Študentov, ktorí tu štu-

dujú a sú z iných miest, sa snažia takto zastrašiť, že prídu 

o stravu a ubytovanie, čo je v dnešnej dobe nemysliteľné. Ta-

kýmto spôsobom chce rektor fakultu zlikvidovať.“ Napriek 

tomu verí, že v období, keď by mali internát aj jedáleň zatvo-

riť svoje brány, sa celá situácia už vyrieši a fakulta prejde pod 

inú univerzitu. V okupačnom štrajku však študenti plánujú po-

kračovať aj naďalej. Situáciu vnímajú ako celoslovenský prob-

lém, vďaka ktorému sa situácia na univerzite ukľudní. 

Podporu študentom listom vyjadril aj minister školstva 

Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan Čaplovič, PhD., keď 

povedal, že „uvedené kroky sú z mojej strany neprijateľné a 

plne ich odsudzujem. Som na vašej strane, odmietam nede-

mokratické postupy a metódy, ktoré sú v zásadnom rozpore so 

žiaducim dialógom, najmä na akademickej pôde,“ napísal mi-

nister v svojom liste. 

Samotná Ondrušová vníma svoju okamžitú výpoveď, ako 

pomstu zo strany vedenia univerzity. Vedomá si však nie je 

žiadnych porušení pracovnej disciplíny. „Na pošte mám zá-

sielku do vlastných rúk a bol zverejnený zápis z mimo-

riadneho zasadnutia kolégia rektora, kde bolo zverejnené vy-

hlásenie kvestorky, že mi bolo zaslané okamžité ukončenie 

pracovného pomeru poštou. Sama som zvedavá, čo v tej vý-

povedi bude.“ Zásielku si zatiaľ neprevzala. 

Prodekanka je hlavnou garantkou jedného doktorandského 

študijného programu, taktiež je garantkou jedného inžinier-

skeho programu a sú jej priznané práva na vedenie habilitač-

ných konaní a konaní na vymenovanie profesorov, kde je 

hlavnou garantkou. Stratou garancie sú ohrozené všetky tieto 

akreditácie. 
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Ako informovala prodekantka Ondrušová, dekanovi Vav-

rovi končí štvorročné funkčné obdobie 8. decembra 2012. 

Voľba nového dekana by sa mala konať v stredu 21. novembra 

2012. 

O post dekana sa zatiaľ uchádzajú dvaja kandidáti, jedným 

z nich je aj Ján Vavro.   

www.sme.sk 15.11.2012  

pomocná evidencia 673/1/2012 

 

Výstava „Stredoškolák“ má pevné miesto v kalendári vý-

staviska Expo Center Trenčín a výnimkou nebol ani tento rok. 

V dňoch 15. a 16. novembra 2012 sa uskutočnila po jarnej čas-

ti už druhýkrát. Pripravila ju spoločnosť 

Expo Center, a.s. Trenčín v spolupráci s 

Trenčianskym samosprávnym krajom, 

Krajským centrom voľného času v 

Trenčíne a Centrom pedagogicko-

psychologického poradenstva a preven-

cie Trenčín. Záštitu nad ňou prevzalo 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky a Trenčiansky samosprávny kraj. 

Už 14. ročník prezentačnej výstavy dňa 15. novembra 2012 

otvoril minister školstva doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 

spolu s predsedom Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavlom Sedláčkom, MPH a generálnym riaditeľom 

výstaviska Ing. Emilom Dobiášom. 

Na výstave sa prezentovalo takmer šty-

ridsať stredných škôl z celého kraja. Jej 

súčasťou bol odborný sprievodný program 

a vystúpili mnohé záujmové skupiny a sú-

bory. Zaujímavé boli aj praktické ukážky 

žiakov a možnosť kúpy vystavovaných 

produktov. 
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Už tradične predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja 

MUDr. Pavol Sedláček, MPH udelil cenu za tvorivý prínos, 

ktorú si prevzala Stredná odborná škola v Považskej Bystrici, 

Ul. slovenských partizánov. 

www.tsk.sk 19.11.2012 

pomocná evidencia 687/1/2012 

 

Akademický senát Fakulty priemyselných technológií 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 

21. novembra 2012 zvolil za dekana prof. Ing. Jána Vavru, 

DrSc. Na tomto poste pôsobil aj doteraz, vedenie univerzity 

mu však dalo okamžitú výpoveď, čo vyvolalo okupačný štrajk 

študentov fakulty v Púchove. Vavro bol jediným kandidátom, 

svoj hlas mu odovzdalo 11 členov akademického senátu, jeden 

hlas bol neplatný. 

Rektor Ivan Kneppo na tlačovej besede povedal, že opätov-

né vymenovanie prof. Ing. Jána Vavra, DrSc. za dekana nepri-

chádza do úvahy. Argumentoval tým, že bývalý dekan už nie 

je zamestnancom univerzity, pretože vedenie univerzity s ním 

okamžite skončilo pracovný pomer.  

Generálny riaditeľ sekcie vysokých škôl ministerstva škol-

stva Peter Plavčan však hovorí, že je to mylná informácia 

o interpretácii zákona, lebo to, čo tvrdí rektor Ivan Kneppo bo-

la podmienkou v pôvodný zákone o vysokých školách, že de-

kanmi a rektori musia byť profesormi a dekanmi univerzity, 

ale to už viac ako desať rokov neplatí. Toto ustanovenie vy-

padlo z toho dôvodu, aby mohli byť do funkcií dekanov a rek-

torov vymenúvaní aj špičkoví manažéri z praxe, ktorí v tom 

čase na vysokej škole nepôsobili. Rektor by podľa neho teraz 

by mal dekana prijať do pracovného pomeru. Ak tak neurobí, 

opätovne musí zasadnúť akademický senát. Zdôraznil, že Ján 

Vavro je stále dekanom, pretože ho akademický senát nikdy z 
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tohto postu neodvolal. Jeho súčasné funkčné obdobie sa mu 

skončí v decembri 2012. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 700/1/2012 

 

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou 

školou K. Pádivého Trenčín zorganizovalo v dňoch 21. a 22. 

novembra 2012 42. ročník regio-

nálnej súťaže v speve ľudových 

piesní „Trenčianske hodiny“. Sú-

ťaže sa zúčastnilo 47 dievčat 

a chlapcov z 19 základných škôl 

Trenčianskeho regiónu. Odborná 

porota v zložení Slávka Švajdová, 

Žofia Sekerková a Mgr. Ľubica 

Kršáková hodnotili 94 piesní, 

pričom jedna pieseň musela byťz regiónu Trenčín, druhá 

mohla byť ľubovoľná slovenská.  

Víťazi si odniesli diplomy a vecné ceny, ktoré pripravilo 

Mesto Trenčína a speváčka a zberateľka trenčianskych piesní 

pani Lydia Fajtová venovala oceneným deťom CD so svojimi 

piesňami.  

Súťaž organizačne zabezpečovala Ľubica Kršáková 

z útvaru školstva Mestského úradu v Trenčín. 

Výsledková listina zo dňa 21. novembra 2012 

A. kategória 

1.  Petra Trúnková – Dolná Súča 

 2.  Sofia Chorvátová – Chocholná-Velčice 

 3.  Vanesa Hrbasová – Trenčín, Východná 

B. kategória 

1. Nina Kohoutová – Trenčín, Dlhé Hony 

2. Barbora Michalíková – Trenčín, Východná 

3. Emma Ďuríková – Trenčín, Dlhé Hony 
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3.  Darius Štefánek – Horné Srnie 

C. kategória 

1.  Sára Šteiningerová – Trenčín, Dlhé Hony 

1.  Tereza Kohoutová – Trenčín, Dlhé Hony  

3.  Dominika Gunárová – Trenčianska Teplá 
 

Výsledková listina zo dňa 22. 11.2012 

A. kategória 

1.   Mária Novosadová – 

Trenčín, sv. Andreja-Svorada 

2.   Gabriela Sedláčková – 

Trenčianske Stankovce 

2.   Kristína Ďuračiová – 

Trenčín, Veľkomoravská 

3.   Radovan Psotný – 

Trenčín, Hodžova 

    3.   Veronika Valápková – 

Melčice-Lieskové 

B. kategória 

1. Barbora Horňáková – 

Trenčín, Veľkomoravská 

2. Jozef Chupáč – Horná Súča 

3. Marianna Balajová – 

Trenčianske Stankovce 

3.Veronika Rácová – 

Trenčín, V. Predmerského 

C. kategória 

1. Zuzana Juricová – Horná 

Súča 

2. Natália Regnerová – Melčice-Lieskové 

3. Yasmine Elizabeth Cabanová – Trenčín, Hodžova 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 704/1/2012 
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Dňa 8. novembra 2012 udelilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky akademikovi prof. 

Ing. Ivanovi Planderovi, DrSc. prestížne ocenenie „Cena 

ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej re-

publiky za vedu a techniku“ za jeho celoživotné zásluhy v 

oblasti vedy a techniky. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 718/1/2012 

 

Rektora Trenčianskej univerzita Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne prof. Ing. Ivana Kneppa, DrSc. univerzitný senát 

dňa 28. novembra 2012 odvolal z funkcie rektora. 

Rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. už minulosti čelil 

viacerým pokusom o odvolanie. Pri hlasovaní mu svoju nedô-

veru vyjadrilo 20 senátorov z celkovo 25 prítomných, štyria 

senátori boli proti a jeden hlasovací lístok nebol platný. Nie-

ktorí senátori kritizovali skutočnosť, že materiály k odvolaniu 

rektora nedostali v riadnej lehote. Senát najskôr hlasoval o 

tom či bude hlasovanie pri odvolaní rektora tajné, potom o 

tom či bude súčasťou programu zasadnutia senátu. 

Oba návrhy senátori schválili. Pred vstupom v tento deň do 

univerzity boli plagáty, na ktorých bol odkaz, že študenti za 

Kneppom stoja. Po štyroch hodinách sa senátori konečne do-

stali k hlasovaniu o odvolaní rektora. Návrh na odvolanie rek-

tora inicioval člen predsedníctva akademického senátu Pavol 

Lizák, ktorý svoj návrh zdôvodnil poukázaním na dlhodobo 

pretrvávajúce nezhody medzi ministerstvom školstva a uni-

verzitou. Okrem toho rektorovi vyčítal aj to, že Trenčianska 

univerzita nezostala zaradená medzi univerzitami a bola pre-

radená medzi vysoké školy a okamžité skončenie pracovného 

pomeru s dekanom Fakulty priemyselných technológií Ing. 

Jánom Vavrom, PhD. a prodekankou Darinou Ondrušovou bez 

súhlasu akademického senátu. 
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„Keďže je taká situácia, aká je, to znamená, že môže dôjsť 

k nútenej správe tejto univerzity, tak som požiadal predsedníc-

tvo senátu, aby sme sa nad tým pozastavili a dal tento návrh, 

ktorý by mal byť prijatý,“ hovorí Lizák. 

Treba dodať, že senát rektorovi prof. Ing. Ivan Kneppovi, 

DrSc. vyslovil 17. októbra 2012 dôveru, aby ho podporil pri 

jeho komunikácií s dekanom Fakulty priemyselných technoló-

gií v Púchove, ktorého okamžitá výpoveď vyvolala na pú-

chovskej fakulte okupačný štrajk. 

Na zasadnutí senátu rektor prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. 

povedal, že „nikto nepredložil žiadne dôkazy, ktoré by jasne 

ukázali, že vo svojej funkcií pochybil. Akékoľvek bude vaše 

rozhodnutie, samozrejme ho prijmem.“ Na vyhlásenie výsled-

kov voľby senátorov však už nezostal. O výsledkoch hlasova-

nia mu oznámil predseda senátu telefonicky. 

Záverom treba dodať, že prof. Ing. Ivan Kneppo, DrSc. bol 

od 1. marca 2010 poverený výkonom funkcie rektora univerzi-

ty po odvolaní Ing. Miroslava Mečára, CSc. z funkcie rektora. 

Od 28. júna 2010 pôsobil na trenčianskej univerzity ako rek-

tor.  

Minister školstva Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan 

Čaplovič, PhD. poveril až do vymenovania nového rektora 

výkonom funkcie rektora Ing. Jozefa Habánika, PhD., do  

funkcie ktorej ho schválil Akademický senát Trenčianskej 

univerzity dňa 28. novembra 2012. Prof. Ing. Ivana Kneppa, 

DrSc. oficiálne odvolal z funkcie rektora prezident Slovenskej 

republiky Ivan Gašparovič dňa 4. decembra 2012. 

www.sme.sk 28.11.2012 

pomocná evidencia 720/1/2012 

 

Gymnázium Ľudovíta Štúra a Stredná zdravotnícka škola 

a Gymnázium Jozefa Braneckého v Trenčíne vyhlásili na deň 

4. decembra 2012 ostrý štrajk, ktorý trval celý deň. 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11140204&ids=6
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Podľa vyhlásenia pedagógov na týchto školách štrajkom 

vyjadrujú svoj nesúhlas s prerušením neobmedzeného štrajku, 

pretože vláda nesplnila požiadavky zástupcov odborového 

zväzu školstva. „Od 3. decembra sme v štrajkovej pohotovosti, 

pripravení pokračovať v neobmedzenom štrajku. Vyzývame 

zástupcov odborového zväzu školstva, aby presadzoval požia-

davky učiteľov a nepe-

dagogických zamestnan-

cov podľa pôvodného 

memoranda,“ uvádza sa 

vo vyhlásení na interne-

tovej stránke školy. Uči-

telia taktiež žiadajú od-

borový zväz školstva, 

aby zverejnil doterajšie 

výsledky rokovania s vládou a aby okamžite začal komuniko-

vať s príslušnými odborovými organizáciami, ktoré sa do 

štrajku zapojili. Rovnaké požiadavky má aj Stredná zdravot-

nícka škola. 

Iveta Majerová z Odborového zväzu pracovníkov školstva 

a vedy na Slovensku má informácie iba o štrajku na trenčian-

skom gymnáziu. Ďalšie štrajky v Trenčíne neboli evidované. 

Svoju podporu štrajkujúcim zamestnancom škôl v pondelok 

vyjadrilo na Miero-

vom námestí v 

Trenčíne viac ako 

jeden tisíc študen-

tov stredných škôl. 

Zároveň poukázali 

aj na celkovú zlú 

situáciu v školstve. 

Protest zorganizo-

vali študenti z štrajkujúci študentov podporil primátor Mgr. R. Rybníček 
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Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Obchodnej akadémie 

Milana Hodžu, pridali sa k nim aj študenti z Piaristického 

gymnázia Jozefa Braneckého. 

www.sme.sk 04.12. 2012  

pomocná evidencia 732/1/2012 

 

Fakulty Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka sú za 

rok 2012 na konci v hodnotení Akademickej rankingovej a ra-

tingovej agentúry všetkých slovenských fakúlt. Postavenie 

medzi lepším priemerom si vo svojej kategórii udržala iba Fa-

kulta priemyselných technológií v Púchove.  

Púchovská Fakulta priemyselných technológií skončila v 

hodnotení fakúlt s technickým zameraním na deviatom mieste, 

Fakulta špeciálnej techniky v Trenčíne skončila v rovnakej ka-

tegórii poslednou spomedzi 23 fakúlt. Rovnako posledná 

priečka patrí v hodnotení Akademickej rankingovej a ratingo-

vej agentúry v kategórií „ostatné fakulty“ trenčianskej Fakulte 

sociálno-ekonomických vzťahov. Fakulta zdravotníctva Tren-

čianskej univerzity Alexandra Dubčeka podľa hodnotenia 

Akademickej rankingovej a ratingovej agentúry skončila me-

dzi fakultami so zdravotníckym zameraním na ôsmom mieste 

z desiatich fakúlt. 

Akademická rankingová a ratingová agentúra vykonala 

hodnotenie fakúlt slovenských vysokých škôl už po ôsmy raz. 

Hodnotenie sa rovnako ako v minulých rokoch sa opieralo o 

verejne dostupné a overiteľné údaje o kvalite vzdelávania a 

výskumu jednotlivých fakúlt. Celkom bolo hodnotených 109 

fakúlt, z toho 103 fakúlt verejných vysokých škôl a šesť fakúlt 

súkromných vysokých škôl, ktoré boli rozdelené do 11 skupín 

podľa svojich odborov. 

V akademickom roku 2009/2010, na ktorého konci sa stal 

rektorom Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka prof. 

Ing. Ivan Kneppo, DrSc., navštevovalo univerzitu 8121 štu-

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11148403&ids=6
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dentov. Dnes, aj po zrušení Fakulty mechatroniky a niektorých 

detašovaných pracovísk, navštevuje podľa údajov z rektorátu 

školu 3.803 študentov, z toho 2,542 denných a 1.261 exter-

ných. 

www.sme.sk 11.12.2012  

pomocná evidencia 758/1/2012 

 

Na zasadnutí Valného zhromaždenia Študentskej rady vy-

sokých škôl Slovenskej republiky dňa 7. decembra 2012 sa 

zúčastnil poverený rektor Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., aby in-

formoval Valné zhromaždenie a delegátov Študentskej rady 

vysokých škôl Slovenskej republiky o situácii a najbližších 

opatreniach na Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne. 

Podpredseda Študentskej rady vysokých škôl Slovenskej 

republiky Mgr. Maroš Korman vyjadril presvedčenie, že 

opatrenia pripravované povereným rektorom doc. Ing. Joze-

fom Habánikom, PhD. povedú k stabilizovaniu situácie na 

Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

a spokojnosti študentov. 

www.tnuad.sk 10.12.2012 

pomocná evidencia 759/1/2012 

 

Ustanovujúce zasadnutie Mestskej školskej rady v Trenčíne 

sa konalo dňa 12. decembra 2012. Jej funkčné obdobie  začína 

dňa 18. decembra 2012 a jej mandát bude trvať štyri roky. 

Zloženie novozvolenej Mestskej školskej rady v Trenčíne: 

- predseda:  

Stanislava Maršálková 

- členovia:  

Mgr. Jana Gáborová 

Mgr. Marián Lopatka 

http://www.tnuad.sk/


355 

 

Jarmila Mráziková 

Mgr. Ivan Pavlík 

Mgr. Anna Plachká 

Mgr. Jarmila Rajnincová 

Ing. Mária Špániková 

PaedDr. Jozef Vakoš, PhD. 

- delegovaní zástupcovia mesta:  

doc. Ing. Oto Barborák, CSc. 

Bc. Tomáš Vaňo 

www.trencin.sk 14.12.2012 

pomocná evidencia 776/1/2012 

 

Na Štúrovo námestie v Trenčíne dňa 14. decembra 2012 

prišlo protestovať približne 300 zamestnancov školstva z celé-

ho Trenčianskeho kraja. Protest zhromaždenie sa začalo 

o 14,00 h študentskou 

hymnou „Gaudeaums 

igitur“. Pred protestné 

zhromaždenie sa pos-

tavili nad schodiskom 

Obvodného úradu 

v Trenčíne odboroví 

predáci PaedDr. Jozef 

Vakoš, Mgr. Anna 

Jarobinská a ďalších, ktorí hovorili o katastrofálnej situácii v 

školstve, nízkych platoch a aj o tom, že na zmenu čakajú uči-

telia už niekoľko rokov. Štrajku-

júci zamestnanci ich slová pod-

porili potleskom, skandovaním 

či mávaním žltými vlajkami od-

borového zväzu. 

V rukách držali transparenty 

s odkazmi typu „Spoločnosť je 

http://www.trencin.sk/


356 

 

stále hluchá, hlavná kríza – kríza ducha“, „Pán minister Čap-

lovič neurobil pre nás nič“, nechýbal ani plagát s plačúcim 

Ľudovítom Štúrom. „Momentom, prečo sme sa tu stretli, je 

zakričať nahlas, čo chceme. Že chceme, aby išlo do školstva 

viac finančných prostriedkov zo štátneho rozpočtu, aby sa ten 

viac ako 20-ročný hendikep v štáte vyrovnal,“ povedal spolu-

organizátor trenčianskeho protestu PaedDr. Jozef Vakoš. 

Parlament dňa 13. decembra 2012 schválil zvýšenie platov 

učiteľov a odborných zamestnancov školstva o päť percent.  

Protestné zhromaždenie sa skončilo niečo krátko pred                      

15,00 h. Ďalšie akcie v Trenčíne nespokojní zamestnanci škôl 

zatiaľ nechystajú. Môžu za to aj blížiace sa sviatky, počas kto-

rých si chcú oddýchnuť. Pravdepodobne sa niečo uskutoční 

v marci 2013, keď bude prerokovávaný dokument školstva vo 

Vláde Slovenskej republiky. 

www.sme.sk 14.12.2012  

pomocná evidencia 784/1/2012  

 

Charitatívna akcia „Otvor srdce, daruj kni-

hu“ organizovaná Trenčianskou nadáciou vyvr-

cholila v obradnej miestnosti Mestského úradu v 

Trenčíne dňa 20. decembra 2012.  

Vďaka štedrým darcom sa rozžiarilo 211 det-

ských tváričiek, keď si z rúk rozprávkových pos-

tavičiek Mrázika a Marfušky prevzali vytúženú 

knižku. 

Tento rok pre účel odovzdávania kníh posky-

tol Mestský úrad v Trenčíne dôstojný interiér ob-

radnej siene. Tá sa dopoludnia zmenila na sieň 

splnených prianí detí z rodín v sociálnej núdzi. 

Deti prichádzali postupne v sprievode svojich 

pedagógov a tí menší aj so svojimi rodičmi  či 

starkými. Vďaka projektu sa už osem rokov 

http://www.sme.sk/storm/itextg.asp?idh=11168463&ids=6
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v predvianočnom období rozširuje neviditeľný kruh vzťahov 

tých, ktorí potrebujú a tých, ktorí zo srdca darujú. 

Veľké poďakovanie patrilo všetkým štedrým darcom, ktorí 

nezištne pomohli k naplneniu myšlienky projektu v plnej mie-

re. Obdarované boli všetky deti. 

Počas ôsmich rokov sa podarilo sprostredkovať knihy pod 

stromček pre 1.580 detí. 

Do projektu sa zapojilo 

desať materských a deväť 

základných škôl z Trenčí-

na. 

Zároveň ďakujeme za 

štedrú finančnú podporu 

spoločnosti Bytas s.r.o., 

Keraming a.s., Hotelu Grand, Nadácii Mariána Gáboríka, bio-

predajni Malý princ a pánovi Zubričaňákovi. 

V neposlednom rade treba poďakovať spolupráci s mé-

diami, ktoré mali veľký podiel na úspešnom zrealizovaní celé-

ho projektu, keď stáli pri ňom od začiatku až do konca. Infor-

moval o jeho spustení, priebehu, ale aj úspešnom ukončení. 

Veľkou pomocou pre nadáciu bola ochota pedagógov zo zapo-

jených škôl. 

A tak opäť po roku sa tešili deti aj z vystúpenia hercov 

Trenčianskeho hradného divadla.  

Trenčianska nadácia 20.12.2012 

pomocná evidencia 784/1/2012 

 

Dňa 6. decembra 2012 sa 

v Synagóge v Trenčíne usku-

točnilo uvedenie do života ka-

lendára Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka 2013. Ka-

lendár pre rok 2013 prišli „po-
krst kalendára zľava – Ľ.Hagara a M. Hlinka 
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krstiť“ trenčianskou medovinou úspešní športovci, reprezen-

tanti Slovenska hokejista Miroslav Hlinka a rýchlostný ka-

noista Ľubomír Hagara.  Akciu moderoval herec a trenčian-

sky rodák Štefan Skrúcaný.  

Fotografie pre kalendár sa vykonávali od apríla 2012 

v priestoroch univerzity, kde športovci, predtým študenti, dnes 

už absolventi, študovali.  

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 786/1/2012 

 

Dňa 19. decembra 2012 si Stredná zdravotnícka škola v 

Trenčíne v divadelnej sále Posádkového klubu v Trenčíne pri-

pomenula 65. výročie svojho vzniku. Všetkých hostí, učiteľov 

a študentov privítala 

riaditeľka školy RNDr. 

Janka Gugová. Vo 

svojom slávnostnom 

príhovore pripomenula 

hlavné etapy jej pôso-

benia v Trenčíne. Na 

začiatku to bolo zriade-

nie dvojročnej ošetro-

vateľskej školy Povereníctvom školstva dňom 1. septembra 

1947 pod názvom Zdravotná škola dcér kresťanskej lásky 

v Trenčíne. Z pôvodnej dvojročnej školy sa v školskom roku 

1953/1954 prešla škola na štvorročný maturitný systém. 

V školskom roku 1955/1956 sa štúdium rozširilo o štúdium 

popri zamestnaní. Školský rok 1960/1961 sa stal prelomovým 

rokom z viacerých dôvodov. Predovšetkým, že: 

-  všetky triedy sa začali učiť v jednom objekte, ktorý pre ten-

to účel slúži dodnes; 

-  pre stravovanie študentov bola zriadená školská jedáleň;  

-  a škola dostala nový názov Stredná zdravotnícka škola.  
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Dňom 1. januára 1991 sa stala škola samostatným právnym 

subjektom. V priebehu rokov boli aktivované rôzne formy 

štúdia. Dnes je na škole denné štvorročné štúdium v odbore 

zdravotnícky asistent, zdravotnícky laborant, farmaceutický 

laborant a masér, večerné dvojročné a jednoročné štúdium 

v odbore zdravotnícky asistent a večerné štúdium pre odbor 

sanitár. 

Vo funkcii riaditeľa 

školy sa v priebehu rokov 

vystriedalo viacero osob-

ností. Ako prvá v poradí 

začína výpočet adminis-

tratívna riaditeľka Leuká-

dia Filová, Ján Majtás, 

Mgr. Celestína Šimurko-

vá, ktorá pôsobila na škole 45 rokov, Mgr. Helena Kobzová, 

ktorá pôsobila na škole 40 rokov ako učiteľka, zástupkyňa ria-

diteľky a riaditeľka. Poslednou a súčasnou riaditeľkou je 

RNDr. Janka Gugová.  

V ďalšej časti príhovoru zhodnotila aktivity študentov 

v rôznych súťažiach, z kto-

rých si priniesli viacero oce-

není. Osobitne zvýraznila 

prínos folklórneho súboru 

„Vena“ na rozvoj kultúrno-

výchovnej činnosti medzi 

obyvateľstvom mesta. 

V kultúrnom programe sa 

predstavili študenti školy so 

svojimi scénkami 

Na záver slávnosti na 

otvorenej scéne blahoželali riaditelia stredných škôl v Tren-

číne, bývalá študentka a dnes prorektorka PhDr. Eva Červe-
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ňanová, PhD. Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, 

vlastné poznámky 

 

 

 

 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 


