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Školstvo a vzdelávanie 

Obchodná akadémia Milana Hodžu na Ulici Martina 

Rázusa v Trenčíne a Gymnázium M. R. Štefánika na Športo-

vej ulici v Novom Meste nad Váhom v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja uspeli v hodno-

tení „Inštitútu pre ekonomické a sociálne reformy“. Rozhodu-

júcimi kritériami pri hodnotení gymnázií a stredných odbor-

ných škôl boli ex-

terná časť a písom-

ná forma internej 

časti maturít, mi-

moriadne výsledky 

žiakov či zamest-

nanosť absolven-

tov. Dôležité boli 

tiež údaje o zapoje-

ní škôl do vybra-

ných testov a súťa-

ží, údaje od Štátnej školskej inšpekcie a ďalšie parametre. 

Trojicu najlepších stredných odborných škôl tvorili Ob-

chodná akadémia na Kukučínovej ulici v Trnave, Obchodná 

akadémia Milana Hodžu na Ulici Martina Rázusa v Trenčíne a 

Stredná priemyselná škola elektrotechnická na Plzenskej ulici 

v Prešove. Medzi najlepšie slovenské gymnáziá boli zaradené 

Bilingválne gymnázium na Komenského ulici v Sučanoch, 

Spojená škola - Gymnázium na Novohradskej v Bratislave a 

Gymnázium M. R. Štefánika na Športovej ulici v Novom Mes-

te nad Váhom. 

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne si zakladá 

na 95-ročnej tradícii. Škola patrí medzi najstaršie a najväčšie 

svojho zamerania na Slovensku, pripomenul jej riaditeľ Ing. 

Ľubomír Jandík. Žiaci sa úspešne zapájajú do vedomostných 

a športových súťaží a olympiád. Okrem iného za ostatných de-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12745427&ids=6
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sať rokov až šesťkrát vyhrali celoslovenskú olympiádu „Mla-

dý účtovník“. Môžeme sa pochváliť vysokou mierou uplatne-

nia absolventov na vysokých školách i na trhu práce a zároveň 

nízkou mierou nezamestnanosti absolventov. Dosiahnutý ús-

pech nie je náhodný, škola v tom istom hodnotení minulý rok 

obsadila šieste miesto a urobíme maximum, aby sme podobné 

úspechy zopakovali i v budúcnosti, predstavil školu riaditeľ 

Ing. Ľubomír Jandík. 

www.sme.sk 14.01.2014 

pomocná evidencia 16/1/2014 

 

Národný ústav certifikovaných meraní vzdelávania (NÚ-

CEM) pomôže približne 400 základným a stredným školám 

v Slovenskej republike skvalitniť technické podmienky pre 

elektronické testovanie žiakov. Do škôl zapojených do národ-

ného projektu „Zvyšovanie kvality vzdelávania“ na základ-

ných a stredných školách s využitím elektronického testovania 

rozváža v týchto dňoch 1800 počítačov. 

Ako informovala manažérka národného projektu Mária 

Grebeňová-Laczová, NÚCEM dodá počítače aj do Trenčian-

skeho samosprávneho kraja. Celkove pôjde do škôl v trenčian-

skom regióne 168 počítačov (do deviatich stredných a 28 zá-

kladných škôl). Najviac počítačov dostanú Základná škola na 

Bezručovej ulici v Trenčíne (17 kusov), Stredná odborná škola 

Pod Sokolicami v Trenčíne a Spojená škola s organizačnými 

zložkami Stredná odborná škola, Gymnázium v Novákoch (po 

11 kusov), Základná škola s materskou školou v Kočovciach, 

Základná škola v Starej Turej a Stredná zdravotnícka škola v 

Považskej Bystrici (po deväť kusov). 

Prideleniu počítačov predchádzal v roku 2013 rozsiahly 

prieskum pripravenosti škôl na elektronické testovanie a pod-

písanie zmluvy o spolupráci medzi NÚCEM a školou v národ-

nom projekte. Pri prideľovaní počítačov pre konkrétne školy 
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je rozhodujúci princíp efektívnosti realizácie elektronického 

testovania podľa potrieb národného projektu, konštatovala ria-

diteľka NÚCEM Romana Kanovská. Školy získajú od NÚ-

CEM počítače bezodplatným prevodom do svojho majetku so 

súhlasom Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slo-

venskej republiky, ako aj zriaďovateľa školy. 

Počítače sme v prvom rade doplnili do 162 certifikačných 

základných a stredných škôl. Na certifikačných školách, kto-

rých plánujeme v rámci celého Slovenska vybudovať asi 500, 

sa bude realizovať on-line Maturita alebo on-line Testovanie 

9. Potrebujeme, aby každá z certifikačných škôl mala mini-

málne 21 kvalitných testovacích staníc, spresnila Romana Ka-

novská. V školách s necertifikačným statusom sa v rámci pro-

jektu budú uskutočňovať školské a učiteľské elektronické tes-

tovania. NÚCEM zabezpečí 800 počítačov pre celkovo 235 

takýchto škôl. 

Hlavným cieľom projektu je okrem vzniku databázy 30.000 

pôvodných úloh a 150 testov zo všeobecnovzdelávacích 

predmetov vytvorenie podmienok, aby sa do tejto modernej 

formy overovania vedomostí žiakov potupne zapojili všetky 

školy na Slovensku. Ďalšou významnou okolnosťou, ktorá 

podporuje tento zámer, je, že medzinárodné testovanie PISA 

2015 bude na školách výlučne elektronické. Do národného 

projektu sa už zapojilo takmer 1660 plno organizovaných škôl 

na Slovensku. 

www.sme.sk 16.01.2014  

pomocná evidencia 38/1/2014 

 

V dňoch 15. januára až 5. februára 2014 sa na základných 

školách, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, vykonal 

zápis detí do prvého ročníka základnej školy na plnenie po-

vinnej školskej dochádzky.  

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12757968&ids=6
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Mesto Trenčín má jeden školský obvod, preto si rodičia 

mohli vybrať niektorú zo základných škôl bez obmedzenia ad-

resou bydliska. Riaditelia základných škôl boli však povinní 

prednostne prijímať deti s trvalým pobytom v meste Trenčín 

a v obciach, s ktorými mesto uzavrelo zmluvu o spoločnom 

školskom obvode, išlo o obce Hrabovka a Zamarovce. Do zá-

kladných škôl, ktorých zriaďovateľom je mesto Trenčín, na 

zápis prišlo celkom 560 detí.  

Prijímací proces však zatiaľ nie je ešte ukončený, a tak poč-

ty budúcich prvákov 

treba vnímať ako pred-

bežné. Neúplné ukon-

čenie prijímacieho pro-

cesu vyplýva zo skutoč-

nosti, že zákonní zá-

stupcovia detí požiadali 

o odklad školskej do-

chádzky, alebo tiež 

o predčasné zaškolenie a z tohto titulu musia deti absolvovať 

pedagogicko-psychologické vyšetrenia, až na základe ich vý-

sledkov riaditeľ školy vydá rozhodnutie o prijatí, resp. neprija-

tí žiaka do základnej školy. Podobne môžu počty prvákov ešte 

ovplyvniť dodatočne zapísané deti, ktoré žijú so svojimi ro-

dičmi v zahraničí a na Slovensko prichádzajú sporadicky. 

Predpokladá sa, že by malo pravdepodobne nastúpiť 

v septembri do prvého ročníka cca 492 detí. Rozhodnutia 

o prijatí dieťaťa do prvého ročníka tej, ktorej školy budú rodi-

čom doručené najneskôr do 31. mája 2014. 

Echo 12.02.2014 

pomocná evidencia 136/1/2014  

 

V minulom roku 2013 poskytlo Mesto Trenčín na školské 

aktivity 4.341 eúr. Najviac 562 eúr bolo poskytnuté Rodičov-
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skému združeniu pri Základnej umeleckej škole Karola Pádi-

vého v Trenčíne na tradičnú spevácku súťaž „Pieseň Lydky 

Fajtovej“. Viac ako 500 eúr boli poskytnuté na projekty, ktoré 

predložili: 

- Rada rodičov pri Základnej škole Hodžova ulica na poduja-

tie „Kvety pre mamu“,  

- Občianske združenie pri Materskej škole Šafárikova na det-

skú športovú olympiádu, 

- a Občianske združenie „Delfín“ na konferenciu ročníko-

vých projektov intelektovo nadaných detí. 

Mesto Trenčín prerozdelilo v rámci svojho dotačného prog-

ramu v roku 2014 na aktivity v oblasti školstva 6.000 eúr, čo 

je v porovnaní s minulým rokom 2013 o takmer 1.700 eúr 

viac. Žiadosti bolo treba odovzdať v podateľni mestského úra-

du, prípadne poštou najneskôr do 28. februára 2014 

a schvaľovala ich komisia pre školstvo Mestského zastupiteľ-

stva v Trenčíne..  

www.sme.sk 13.02.2014  

pomocná evidencia 135/1/2014 

 

Na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

vzniklo prvé študentské rádio. Bude súčasťou študentského 

centra, ktoré by mali otvoriť tento rok. Jeho súčasťou bude 

samostatná technická miestnosť a štúdio. „V súčasnosti sa rá-

dio nachádza v testovacom móde. Pracuje na prepojení vysie-

lania s web lokalitou a začalo sa s konkurzom na personálne 

obsadenie rádia a podarila sa nahrať prvá 30 minútová relá-

cia,“ informoval Ing. Norbert Jiroš z oddelenie vzťahov s ve-

rejnosťou trenčianskej univerzity. 

Rádio bude vysielať prostredníctvom internetu na webovej 

lokalite radio.tnuni.sk, ktorá je momentálne prístupná len na 

univerzitnej sieti. Relácie pripravujú samotní študenti. Nebude 

chýbať spravodajský blok s novinkami z oblastí štúdia a uni-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=12875187&ids=6
http://www.sme.sk/itextg/?idh=12892071&ids=6
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verzity, noviniek zo sveta ekonomiky, politiky, zdravotníctva, 

techniky, ale aj zábavné relácie. V budúcnosti príležitosť do-

stanú aj študenti politológie, aby si mohli ako  moderátori 

zdokonalili svoje mediálne zručnosti. Po ukončení všetkých 

potrebných aktivít a spustení rádia bude štúdio schopné plno-

hodnotne vysielať relácie a púšťať hudbu ako každé iné profe-

sionálne študentské rádio na Slovensku. Študentom pribudne 

ďalšia mimoškolská aktivita, kde sa môžu realizovať a získa-

vať skúsenosti. 

www.sme.sk 16.02.2014  

pomocná evidencia 146/1/2014 

 

Po aktívnom zapojení do národného 

projektu „Vysoké školy ako motory 

rozvoja vedomostnej spoločnosti“, kto-

rého cieľom je prepojenie vysokoškol-

ského vzdelávania s firemnou praxou, 

prišla Trenčianska univerzita Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne dňa 26. februára 2014 s ďalšou ponukou 

na podporu sebarealizácie študentov v novovybudovanom 

priestore „Študentského centra“. 

Hlavnou myšlienkou „Študentského centra“ Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne bolo vytvorenie 

spoločného priestoru pre mimoškolské aktivity študentov 

orientované na študentské mobility, 

vytvorenie neformálneho prednáš-

kového priestoru pre zaujímavých 

motivačných rečníkov, úspešných 

absolventov, mladých podnikate-

ľov a v neposlednom rade vytvore-

nie priestoru pre študentské firmy 

a start-up spoločnosti. Študentské centrum ponúkne vo forme 

coworkingu priestor malým inovačným firmám z Trenčína, 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Michal Kaščák 
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ktoré môžu spolupracovať s našimi študentmi. Vybudovaný 

kreatívny priestor podporí  aktívnych študentov univerzity v 

ich ďalšom osobnostnom rozvoji aj v úspešnom uplatnení 

v profesijnej praxi. 

Slávnostné otvorenie Študentského centra Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa uskutočnilo za 

prítomnosti pozvaných hostí, medzi ktorými boli čelní pred-

stavitelia univerzity, 

študenti jednotlivých 

fakúlt a celouniver-

zitných pracovísk a 

zástupcovia študent-

ských organizácií. 

Symbolickú stuhu ot-

vorenia prestrihli dňa 

3.marca 2014 rektor 

Trenčianskej univer-

zity Alexandra Dubčeka  doc. Ing. Jozef  Habánik, PhD. 

spolu riaditeľom hudobného festivalu „Bažant Pohoda“ Mi-

chalom Kaščákom, ktorý prijal úlohu krstného otca. 

www.tuni.sk 27.02.2014 

pomocná evidencia 175/1/2014 

 

Druhý ročník súťaže 

„Trenčiansky pivný so-

melier 2014“ sa konala 

dňa 11. marca 2014 

v Gastrocentre pod Bre-

zinou v Trenčíne. Na sú-

ťaži sa zúčastnili štyri 

školy tri slovenské a jed-

na česká. Zo slovenských 

škôl to boli školy z Pú-

zľava Michal Kaščák a rektor TnU AD doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. strihanie stuhy 

http://www.tuni.sk/
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chova, Kežmarku a Trenčína. Z Českej republiky zúčastnila 

škola z Přerova. Trenčiansku školu reprezentovali víťazi zo 

školského kola. Po príchode si súťažiaci vyžrebovali poradové 

čísla, podľa ktorého miešali nápoje aj čapovali rezané pivo. 

Prvá časť súťaže spočívala vo vedomostiach, ktoré študenti 

nadobudli štúdiom na strednej škole. Vytvorili sme pre nich 

vedomostný test. 

Ďalej nasledovali dve praktické skúšky zručnosti, z ktorých 

prvá spočívala v miešaní  nápoja na báze piva, v ktorej súťa-

žiaci museli použiť do nápoja pivo, alebo pivovicu, sladovicu, 

pivu, ostatné ingrediencie boli ľubovoľné. Ukázalo sa, že 

kreativita žiakom nechýbala, pretože vytvorili originálne chu-

ťovo výborné miešané nápoje. 

Druhá praktická zručnosť  spočívala v čapovaní  rezaného 

piva. V priebehu 3 minút mali za úlohu načapovať dva poháre 

piva s čiapkou. Lepšie a presnejšie k mierke načapované pivo 

predkladali komisárovi, 

ktorý zo špeciálnou 

mierkou odmeral nača-

pované pivo a  výšku 

peny. Načapované pivo 

sa hodnotilo podľa toho 

či sa svetlé pivo odde-

ľovalo od tmavého, či 

bolo dobre „narezané“. 

Potom načapované pivo 

servírovali odbornej komisii, ktorá hodnotila aj správne podá-

vanie, čiže pozdrav, úsmev, vhodnú komunikáciu a „zážitok“. 

V tohoročnom druhom ročníku bola súťaž rozšírená o prí-

pravu jedál na báze piva. Študenti museli napísať vedomostný 

test, pripraviť pokrm v receptúre s pivom a na záver museli 

k svojmu pokrmu vybrať vhodné pivo.  

Na záver  nasledovalo  vyhodnotenie  súťažiacich. V súťaži 

ocenení študenti so svojimi ušiteľmi 
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Trenčiansky pivný somelier v odbore čašník: 

-   prvé miesto získala Ivana Zvonková z Přerova,  

- druhé miesto získala Anna Funketová z Kežmarku  

-  a tretie miesto obsadila Nikola Halásová z Púchova. 

V súťaži Trenčiansky pivný somelier v odbore kuchár: 

- prvé miesto získal Maroš Jambor z Trenčína,  

- druhé miesto získal Kristián Semaňák z Kežmarku  

- tretie miesto získala Miroslava Maslanová z Púchova. 

Echo 13.03.2014 

pomocná evidencia 296/1/2014 

 
Pri príležitosti Dňa učiteľov sa dňa 24. marca 2014 

v Galérii M. A. Bazovského v Trenčíne uskutočnilo slávnost-

né odovzdávanie ocenenia „Vynikajúci pedagóg Trenčian-

skeho kraja 2014“.  Podu-

jatie spoločne pripravil 

Trenčiansky samosprávny 

kraj a Okresný úrad Tren-

čín - odbor školstva. Desia-

tim pedagógom zo škôl v 

zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samospráv-

neho kraja plakety J. A. Komenského odo-

vzdal predseda Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Jaroslav Baška a trinásť 

pedagógov zo škôl v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Okresného úrad Trenčín ocenil 

prednosta Okresného úradu Trenčín Ing. 

Štefan Bohúň. Dôležitosť a význam tohto 

podujatia osobnou účasťou zvýraznil minister školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušan 

Čaplovič, DrSc. Ten vo svojom príhovore povedal, že „som 

veľmi rád, že si spolu s vami môžem pripomenúť sviatok uči-

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, DrSc. 
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teľov práve v Galérii M. A. Bazovského, pretože vzdelávanie 

je úzko prepojené s kultúrou. Chcem využiť túto príležitosť 

a poďakovať všetkým pedagogickým i odborným zamestnan-

com škôl Trenčianskeho kraja za prácu, ktorú vykonávajú 

v prospech detí a za to, že chápu svoje zamestnanie, svoju mi-

siu ako poslanie. Obetavo pôsobia neraz v ťažkých podmien-

kach, ale robia maximum, aby našu budúcu generáciu nielen 

vzdelávali, ale aj vychovávali a pripravili pre čo najlepšie 

uplatnenie v živote. Všetkým zamestnancom škôl vyjadrujem 

veľkú vďaku a želám pri príležitosti ich sviatku veľa ďalších 

úspechov.“ 

Po príhovore ministra sa k prítomným prihovoril predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. 

Jaroslav Baška, ktorý konštatoval, že 

„v súčasnom období v 43 školách v zria-

ďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja pôsobí 2111 pedagó-

gov, ktorí sa starajú o 22 614 žiakov. 

a z toho počtu nebolo ľahké počtu vybrať 

len zopár učiteľov, ktorým sa dnes poďa-

kujeme za náročnú prácu za ich mimoriadne zodpovedný 

a tvorivý prístup k výchove našej budúcej generácie.  Aj zá-

sluhou výborných pedagó-

gov sú naši žiaci úspešní 

na mnohých celosloven-

ských i medzinárodných 

vedomostných či športo-

vých súťažiach a príkladne 

reprezentujú náš Trenčian-

sky samosprávny kraj.“  

Súčasťou programu bo-

lo vystúpenie žiakov Zá-

kladnej umeleckej školy 

Ing. Jaroslav Baška 

oceňovanie učiteľov 
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Karola Pádivého v Trenčíne. 

Zoznam ocenených pedagógov zo škôl v pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja: 

- Janka Švančarová zo Strednej odbornej školy obchodu 

a služieb v Trenčín; 

- Ján Koštiaľ zo Strednej odbornej školy v Starej Turej; 

- Margita Liščáková zo Strednej odbornej školy sklárskej v 

Lednických Rovniach; 

- Rudolf Pečenkár zo Strednej odbornej školy v Novom 

Meste nad Váhom;  

- Eva Žernovičová z Gymnázia v Považskej Bystrici; 

- Janka Dežerická zo Strednej odbornej školy v Handlovej; 

- Antónia Mrlianová zo Strednej zdravotníckej školy 

v Trenčíne; 

- Jozef Fabuľa z 

Gymnázia Ľ. Štúra 

v Trenčíne  

- Ľubomír Vida z 

Obchodnej akadémie 

v Prievidzi; 

- Peter Bulík zo 

Strednej odbornej ško-

ly J. Ribaya, v Bánov-

ciach nad Bebravou  

Okrem pedagógov 

v pôsobnosti Trenčian-

skeho samosprávneho kraja prevzalo ďalších 13 učiteľov zo 

škôl a zariadení v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úra-

du v Trenčíne ocenenia z rúk prednostu Okresného úradu 

Trenčín Ing. Štefana Bohúňa: 

- Ľudmila Hlavatá z Materskej školy Lednické Rovne; 

- Nadežda Andelová z Materskej školy Šafárikova ul. 

v Trenčíne; 

ocenená Nadežda Andelová z MŠ Šafárikova ul., Trenčín 
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- Ján Londák z Materskej školy SNP v Myjave; 

- Peter Stupavský zo Základnej umeleckej školy v Púchove;  

- Ján Pavlovič zo Základnej umeleckej školy v Starej Turej; 

- Dana Saksová – ŠZŠ Púchov,  

- Andrea Šebová – ŠZŠ Dubnica nad Váhom,  

- Anna Orihelová – OUI Ladce,  

- Oľga Zbitovská – ZŠ Stred, Považská Bystrica,  

- Peter Poliak – ZŠ Školská, Handlová,  

- Silvia Malegová – ZŠ Dobšinského, Prievidza,  

- Milena Kurtišová – ZŠ Štúrova, Myjava;  

- Oľga Ďurechová – ZŠ Medňanská, Ilava. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 232/1/2014  

 

Aj tento rok ovládli Výstavisko Expo Center a. s., Trenčín 

roboty. Počas 9. ročníka „Trenčianskeho robotického dňa“ 

v dňoch 2. – 3. apríla 2014 tu svoju ši-

kovnosť a tvorivosť v oblasti robotiky 

predviedli žiaci základných a stredných 

škôl z celej Slovenskej republiky. Prí-

tomní boli aj hostia z Českej republiky. 

Organizátorom bola opäť bola Stredná 

odborná škola, Pod Sokolicami 14 v 

Trenčíne, ktorá podujatie pripravila pod 

osobnou záštitou predsedu Trenčianske-

ho samosprávneho kraja Ing. Jaroslava 

Bašku. Vyhlasovateľom súťaže bolo Ministerstvo školstva, 

vedy, výskumu   a športu Slovenskej republiky. Cieľ podujatia 

bolo spopularizovať vedu a techniku medzi mladými ľuďmi 

trenčianskeho regiónu, sa podľa odozvy súťažiacich aj náv-

števníkov opäť podarilo naplniť. Vo svojich príhovoroch to 

počas otvorenia zdôraznili aj vedúca služobného úradu Minis-

terstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky 

Ing. Jozef Trstenský 

http://www.sostn.sk/
http://www.sostn.sk/
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Ing. Henrieta Crkoňová, Miroslav Mihál zo sekcie regio-

nálneho školstva Ministerstva školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky, štátny tajomník Ministerstva 

hospodárstva Slovenskej republiky Ing. Pavol Pavlis, a gene-

rálny riaditeľ Expo Center a. s. Trenčín Ing. Pavol Hozlár. Za 

prítomnosti ďalších významných hostí, zástupcov mnohých 

inštitúcií, organizácií a fi-

riem, sa účastníkom poduja-

tia prihovoril podpredseda 

Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Ing. Jozef Trs-

tenský. „Vieme, že aj v na-

šom kraji klesá záujem mla-

dých o technické smery. Aj 

u nás chce väčšina deviata-

kov študovať na gymnáziách, obchodných či hotelových aka-

démiách. Na druhej strane technicky vzdelaní odborníci na-

chádzajú na našom trhu práce uplatnenie. Žiadajú si ich naše 

domáce firmy i prichádzajúci zahraniční investori. Aj preto v 

kraji venujeme v poslednom období zvýšenú pozornosť od-

bornému školstvu. Pracuje u nás Krajská rada pre odborné 

vzdelávanie, pripravujeme stratégiu, 

ktorá postupne prerastie do koncepcie 

odborného vzdelávania v kraji, pokra-

čujeme v budovaní Centier odbornej 

prípravy v niektorých našich stredných 

odborných školách. Trenčiansky samo-

správny kraj má záujem, o čo najužšie 

skĺbenie teórie s praxou prostredníc-

tvom duálneho vzdelávania. Preto vždy 

budeme podporovať podujatia takéhoto  

charakteru, pretože  skutočne pomáha-

jú  prebúdzať záujem mladých o technické vzdelanie.“ 
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Organizátor podujatia pripravil viacero zaujímavých sprie-

vodných podujatí, predstavili sa viaceré vysoké školy s tech-

nickým zameraním zo Slovenska a Čiech, ako aj firmy so svo-

jimi profesionálnymi robotickými technológiami. Celkovo sa 

„Trenčianskeho robotického dňa“ 2014 zúčastnilo 28 základ-

ných a stredných škôl zo Slovenska a zo zahraničia, ktoré v 

súťažiach predstavili 74 robotov. 

Samotná súťaž bola rozdelená do štyroch kategórií, umies-

tnenie súťažiach bolo nasledovné: 

Kategória Driver A) 

1. miesto a tým aj Cenu primátora Mesta Trenčín získal Ri-

chard Horniak, zo Strednej odbornej školy Handlová s 

robotom „Baltazar“ 

2. miesto získal Peter Ondrejovič zo Strednej odbornej 

školy Handlová s robotom „QQ“ 

3. miesto získal Martin Stotka zo Strednej odbornej školy 

Handlová s robotom  „Cruiser“ 

Kategória Driver B) 

1. miesto a tým aj Cenu riaditeľa Strednej odbornej školy 

Pod Sokolicami 14, Trenčín získal  Mário Šútovec zo 

Základnej školy  s materskou školou Chlebnice 

s robotom „Trimer“ 

2. miesto získal Patrik Chorvát zo Základnej školy 

s Materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 

s robotom „NXT 2“ 

3. miesto získal Jakub Jančo zo Základnej školy 

s Materskou školou Samuela Timona, Trenčianska Turná 

s robotom „NXT 3“ 
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Kategória - Stavebnice robotov 

1. miesto a tým aj Cenu predsedu Trenčianskeho samo-

správneho kraja  získal kolektív študentov Jochman, 

Čáky, Farbula z Gymnázia, Alejová 1, Košice s robo-

tom „Mačka a myš“ 

2. miesto získal Matej Mazúr a Jakub Mazúr zo Základ-

nej školy Prievidza s robotom „Ľudské telo“ 

3. miesto získal kolektív žiakov Štefan Gajdošík, Robert 

Jurčo, Alexander Kubíček zo Základnej školy 

s Materskou školou V. Mitúcha Horné Srnie s robotom 

„Čistička odpadových vôd“ 

Kategória Free Style 

1. miesto a tým aj Cenu Ministra školstva, vedy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky získal Michal Košik zo 

Strednej priemyselnej školy elektrotechnickej Piešťany s 

robotom „AllWheelbot“ 

2. miesto získal Martin Dodek zo Stredného odbornej ško-

ly Bzinská 11, Nové Mesto nad Váhom s robotom 

„RJPPV“ 

3. miesto získal Patrik Štefka zo Strednej priemyselnej 

školy Myjava s robotom „AnyWay“ 

Špeciálne ceny 

Špeciálne ceny spoločnosti ABB s r.o. za kreatívne riešenia 

odovzdala Anežka Benčeková týmto oceneným: 

- Richardovi Horniakovi zo Strednej odbornej školy 

Handlová s robotom „Baltazar“ 

- Mário Šútovcovi zo Základnej školy s materskou školou 

Chlebnice s robotom „Trimer“ 

- Jochmanovi, Čákymu, Farbulovi z Gymnázia Alejová 

1, Košice s robotom „Mačka a myš“ 
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- Michalovi Košikovi zo Strednej priemyselnej školy elek-

trotechnickej Piešťany s robotom „AllWheelbot“ 

Špeciálnu cenu spoločnosti Emerson a.s. odovzdal Jozef Ho-

loubek Tomášovi Nagyovi zo Základnej školy s materskou 

školou v Rosine  

Špeciálnu celu spoločnosti Elso Philips Service s r.o. za 

osobný prínos odovzdal Marián Hubinský Marekovi Mol-

dovi zo Strednej priemyselnej školy  Nové Zámky  

Špeciálnu cenu spoločnosti Schunk Intec s r.o. za inovatívne 

riešenie odovzdal František Jantoška Patrikovi Štefkovi  

zo Strednej priemyselnej školy Myjava  

Špeciálnu cenu spoločnosti National Instruments s r.o za ná-

pad odovzdal Peter Brieška Eduardovi Čubovi z Gymná-

zia Alejová 1, Košice  

Mimoriadnu cenu stavebnice Merkur odovzdal za firmu Mer-

kur Toys s r.o. Ľuboš Langhammer: 

1. Kupón v hodnote 800 Kč Martinovi Krskovi z robotic-

kého krúžku Strednej odbornej školy Pod Sokolicami 14, 

Trenčín 

2. Kupón v cene 400 Kč Adriánovi Horoliczovi zo Stred-

nej odbornej školy Stará Turá 

Špeciálnu cenu európskej vzdelávacej agentúry Meridián 

odovzdal Vladimír Kováčik Eduardovi Čubovi z Gymná-

zia Alejová 1, Košice,  

Špeciálnu cenu spoločnosti Manz Slovakia s r.o. za kreativitu 

odovzdal Juraj Krivý Martinovi Dodekovi zo Strednej od-

bornej školy Bzinská ul., Nové Mesto nad Váhom  

Špeciálnu cenu vydavateľstva časopisu Stojárstvo/Strojáren-

ství  

všetkým zúčastneným stredným školám odovzdala Slávka 

Babiaková 
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Dar pre Strednú odbornú školu Pod Sokolicami v Trenčíne 

v hodnote 650 USD v podobe forexového robota od firmy 

World Systems Market odovzdal  Ján Ostrolúcky 

Dar pre Strednú odbornú školu Pod Sokolicami v Trenčíne 

od spoločnosti Schunk Intec s r.o.  

odovzdal František Jantoška 

www.tsk.sk 04.04.2014 

pomocná evidencia 271/1/2014  

 

Jedna z najstarších a najväčších škôl v pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja - Stredná odborná škola ob-

chodu a služieb v Trenčíne si svojimi učiteľmi a terajšími 

študentmi dňa 4. ap-

ríla 2014 pripome-

nula 130. výročie  

svojho  založenia. 

Oslavy 

v Posádkovom klu-

be Trenčín sa konali 

za prítomnosti mi-

nistra školstva, ve-

dy, výskumu a 

športu Slovenskej republiky doc. PhDr. Dušana Čaploviča, 

PhD., predsedu 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja 

Ing. Jaroslava 

Bašku, poslancov 

Zastupiteľstva 

Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja, 

účasti bývalých 

pedagógov a býva-

http://www.tsk/
http://www.sosostn.sk/
http://www.sosostn.sk/
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lých študentov. Vo svojom príhovore minister doc. PhDr. Du-

šan Čaplovič, PhD. uviedol, že „počas svojho pôsobenia vo 

funkcii ministra  bol prvýkrát na škole, ktorá  má 130 rokov a 

nadväzuje na úžasné tradície z 19. storočia“. Škola nielenže 

vychovala veľké množstvo mladých ľudí, ale hlavne im dávala 

možnosti získať uplatnenie v budúcnosti, vytvárala podmienky 

na dobrú teoretickú aj praktickú pripravenosť. V súčasnosti 

umožňuje im štúdium cudzích jazykov, informatiky, zdokona-

ľovanie v zručnosti v kvalitných študijných podmienkach. Ab-

solventi školy majú dvere otvorené do budúcnosti. Škola patrí 

k najúspešnejších nielen v Trenčianskom kraji, ale aj v rámci 

Slovenska a zaslúži si aj moje ministerské uznanie,“ dodal 

doc. PhDr. Dušan Čaplovič, PhD. 

Pochvalnými slovami nešetril ani predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. Kedysi známy „Ji-

lemák“ sa postupne vyprofiloval na dnešnú modernú plnohod-

notnú školu so špecifickými odbormi, dobrým vybavením a 

kvalitným vzdelávaním. „Veľkú úlohu pritom určite zohralo 

najmä zriadenie hotelovej akadémie v roku 1998 a prioritné 

zameranie na pro-

fesie gastronomic-

kého charakteru a 

služby vôbec. 

Zvlášť oceňujem, 

že študenti majú 

možnosť absolvo-

vať študijné poby-

ty nielen v našich 

zariadeniach, ale aj 

vo vyhľadávaných a významných zahraničných destináciách. 

Veľakrát sa s nimi stretávam práve v zahraničí, pretože mnohí 

tam odchádzajú aj po absolvovaní štúdia, čo je na druhej stra-

ne aj na škodu veci. Pevne verím, že aj na Slovensku im vy-
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tvoríme také pracovné možnosti, aby sa im oplatilo zostať 

doma. Zatiaľ je to u nás finančne nedocenená práca. Aj dnes 

sa môžeme presvedčiť o ich šikovnosti, pretože ich dnešná 

prezentácia je súčasťou ich praktickej maturitnej skúšky. 

Možno sú pred nami trochu nervózni, ale zvládajú to výborne. 

Zamestnancom ďakujem za pedagogické majstrovstvo a štu-

dentom želám, aby dokázali získané vedomosti využiť v praxi, 

aby sa im podarilo všetkým zamestnať a úspech želám aj tým, 

ktorí chcú ďalej pokračovať v štúdiu na vysokej škole,“ dodal 

Ing. Jaroslav Baška. 

Škola začala písať svoju históriu už v roku 1884. Počas 

niekoľkých desaťročí prešla mnohými zmenami. Výučba pre-

bie-hala vo viacerých priestoroch, až kým v roku 1966 našla 

konečné sídlo vo vlastnej budove na Jilemnického ulici v 

Trenčíne. Žiaci si v súčasnosti môžu vybrať štúdium na vy-

hľadávaných a obľúbených odboroch, akými je päťročné štú-

dium na hotelovej akadémii, štvorročné a trojročné štúdium na 

odboroch obchod a podnikanie, čašník, kuchár, cukrár, kozme-

tik, kaderník, nechýba odbor obchodu a podnikania či ob-

chodné a informačné služby. V novom školskom roku sa pri-

pravuje vytvoriť nový odboru skladový operátor s možnosťou 

nadstavbového štúdia. 

Súčasťou osláv 130. výročia založenia školy bolo aj oceňo-

vanie zamestnancov školy. Z rúk predsedu Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja Ing. Jaroslava Bašku ocenenie prevzala 

riaditeľka školy Mgr. Mária Hančinská, ďalej Ing. Eva 

Mydlová, PaedDr. Miroslava Mastelová, Bc. Oľga Galko-

vá, Mgr. Anna Černeková, Ing. Zuzana Gloneková, PhDr. 

Alena Bartková, Mgr. Alena Koláčková, PhDr. Alena Plš-

ková a Bc. Alena Mikšíková.  

Plaketu J. A. Komenského - in memoriam bola udelená 

dlhoročnému riaditeľovi školy Ing. Milanovi Nápokymu, 

ktorú prevzala jeho manželka Ing. Nora Nápoká. 
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www.sme.sk 04. apríla 2014 

pomocná evidencia 265/1/2014 

 

V Strednej odbornej škole Stará Turá sa dňa 4. apríla 2014 

stretli najlepší riešitelia Stredoškolskej odbornej činnosti na 

krajskom kole podujatia, ktoré organizovalo Krajské centrum 

voľného času v Trenčíne. Podujatia sa zúčastnil predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška, 

ktorý mladých prišiel osobne povzbudiť a vo svojom príhovo-

re konštatoval, že „táto celoslovenská súťaž už 36. rok pri-

spieva k vyhľadávaniu talentovaných a nadaných žiakov 

stredných škôl. Zná-

ma stredoškolská od-

borná činnosť rozvíja 

schopnosti mladých a 

vedie ich k samostat-

nému tvorivému 

mysleniu a aktívne-

mu riešeniu zadaných 

úloh.“  

Do Starej Turej pri 

tejto príležitosti zavítal aj štátny tajomník Ministerstva škol-

stva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Ing. Šte-

fan Chudoba, PhD. ktorý si so záujmom prezrel priestory 

školy a odovzdal ocenenia víťazom. 

Do tohto ročníka sa v Trenčianskom kraji zapojila v se-

demnástich kategóriách takmer tisícka stredoškolákov. Šancu 

mali skutočne všetci, veď svoje témy si našli matematici, fyzi-

ci, chemici, zdravotníci, strojári, informatici, ale aj záujemco-

via o cestovný ruch, gastronómiu a ďalšie odbory, ktoré vy-

hlásilo Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu Sloven-

skej republiky. 

Mesto  Trenčín  sa  teší, že  medzi víťazmi boli študenti zo 

prvý zľava Ing. Štefan Chudoba, PhD. s Ing. Baškom sledujú činnosť robota 

http://www.sosstaratura.sk/
http://www.kcvc.sk/
http://www.kcvc.sk/
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 škôl v Trenčín. Z nich treba spomenúť: 

- Miroslava Stachu zo Strednej odbornej školy pod Sokoli-

cami v Trenčíne, 

ktorý v kategórii 

„Voľný čas“ sa 

prezentoval prá-

cou „Paintball 

Couter“; 

- Jakuba Neunera 

a Dominika Slo-

tíka zo Strednej 

odbornej školy 

stavebnej v Trenčíne, ktorí sa v kategórii „Stavebníctvo, 

geodézia a kartografia“ prezentovali prácou „Divadlo pri 

rieke“; 

- Juraja Laššu a Dalibora Maršálka zo Strednej odbornej 

školy stavebnej v Trenčíne, ktorí v kategórii „Stavebníc-

tvo, geodézia a kartografia“ sa prezentovali prácou „Ak-

tualizácia mapy školy“; 

Víťazi krajskej súťaže budú náš región reprezentovať na 

celoštátnom kole, ktoré sa uskutoční v dňoch 22. – 25. apríla 

2014 v Starej Ľubovni.  

www.tsk.sk 04,04.2014 

pomocná evidencia 269/1/2014, 270/1/2014 

 

Mesto Trenčín vyhlásilo dňa 8. apríla 2014 výberové kona-

nie na obsadenie funkcií:  

a) riaditeľov materských škôl: 

- Materská škola Trenčín, Ul. Na dolinách,  

- Materská škola Trenčín, Ul. Niva,  

- Materská škola Trenčín, Považská ul.,  

- Materská škola Trenčín, Šafárikova ul.,  

- Materská škola Trenčín, Šmidkeho; 

tretí zľava Ing. Štefan Chudoba, PhD. 

http://www.tsk.sk/
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b) riaditeľov základných škôl: 

- Základnej školy Trenčín, Ul. Dlhé Hony,  

- Základnej školy Trenčín, Hodžova ul.,  

- Základnej školy Trenčín, Ul. Na dolinách,  

- Základnej školy Trenčín, Ul. L. Novomeského 

- Základnej umeleckej školy Trenčín, K. Pádivého.    

Okrem kvalifikačných predpokladov, vrátane päťročnej pe-

dagogickej praxe, je žiaduca i bezúhonnosť, zdravotná spôso-

bilosť, znalosť legislatívy, organizačné schopnosti a komuni-

katívnosť.  

Uzávierka prihlášok do výberového konania bola stanovená 

na dňa 28. apríla 2014. 

Mesto Trenčín 08.04.2014 

pomocná evidencia 278/1/2014 

 

Prvá a druhá Československá republika. Tak znela téma   

22. ročníka dejepisnej súťaže gymnázií všetkých krajov Čes-

kej a Slovenskej republiky, do ktorej sa zapojilo aj päť gym-

názií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samospráv-

neho kraja - Gymnázium Janka Jesenského Bánovce nad Beb-

ravou, Gymnázium Myjava, Gym-

názium Považská Bystrica, Gymná-

zium Púchov a Gymnázium Ľudoví-

ta Štúra Trenčín. 

Súťaž v Trenčianskom kraji dňa 

9. apríla 2014 otvorila vedúca odbo-

ru školstva Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Danka 

Hilčíková za prítomnosti predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja 

Ing. Jaroslava Baška, europoslan-

kyne Moniky Smolkovej, poslan-

kyne Národnej rady Slovenskej republiky Ing. Magdy Košú-

http://www.gympb.sk/
http://www.gympb.sk/
http://www.gymnaziumtrencin.sk/
http://www.gymnaziumtrencin.sk/
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tovej. Súťaž organizačne zabezpečili odbor školstva Trenčian-

skeho samosprávneho kraja a Krajské centrum voľného času 

Trenčín. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaro-

slav Baška v svojom príhovore ocenil skutočnosť, že z jede-

nástich gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja sa súťaže zúčastnilo päť gymnázií. Sám 

sa presvedčil, že naše gymnáziá sú na veľmi dobre úrovni. 

Témou súťažného dňa bola spoločná Československá republi-

ka, v ktorej išlo o akúsi 

symboliku, pretože 

i keď sa obe dve krajiny 

rozdelili, aby sa mohli 

opäť stretli v Európskej 

únii a tak neodcudzili sa 

jedna druhej“  

Po hodine vypraco-

vávania odpovedí a vy-

hodnotení skončilo na 

treťom mieste Gymnázium z Púchova, na druhom Gymná-

zium z Považskej Bystrice a prvú priečku obsadilo Gymná-

zium Janka Jesenského z Bánoviec nad Bebravou. Ocenenia 

víťazom odovzdal riaditeľ Úradu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Mgr. Juraj Gerlici. 

Dejepisná súťaž študentov gymnázií, organizovaná Gym-

náziom Cheb je už niekoľko rokov najväčším stretnutím stre-

doškolských študentov – historikov z Českej a Slovenskej re-

publiky. Koná sa každoročne od roku 1992. V posledných 

rokoch sa súťaže zúčastňujú trojčlenné družstvá študentov zo             

75 gymnázií Českej a Slovenskej republiky. 

http://www.kcvc.sk/
http://www.kcvc.sk/
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Vzhľadom na 

mimoriadny záujem 

o súťaž sa po prvý-

krát krajské kolá 

uskutočnili naraz 

dňa 9. apríla 2014 

vo všetkých krajoch 

Českej a Slovenskej 

republiky, v ktorých 

sa zúčastnilo cel-

kom 262 gymnázií z 

oboch republík. Z krajských kôl do finále postúpil tradičný 

počet 75 gymnázií, ktoré sa stretnú 20. novembra 2014 v Che-

be. 

Stredoškolskej súťaže sa pravidelne osobne zúčastňuje aj 

množstvo renomovaných českých historikov, ako napríklad 

prof. PhDr. Petr Vorel, CSc., prof. PhDr. Petr Čornej, 

DrSc., prof. PhDr. Milan Hlavačka, CSc., prof. PhDr. Mi-

lena Lenderová, CSc. Odbornými garantmi aktuálneho sú-

ťažného ročníka boli prof. PhDr. Jan Rychlík, DrSc., doc. 

Mgr. Jaroslav Šebek, PhD. a významný slovenský historik 

prof. PhDr. Roman Holec, CSc. 

Záštitu nad súťažou študentov – historikov z gymnázií pra-

videlne prebrali najvyšší ústavní činitelia Českej a Slovenskej 

republiky. 

www.tsk.sk 09.04.2014 

pomocná evidencia 289/1/2014 

 

Európska únia sa dňa 1. mája 2004 rozšírila o desať krajín, 

medzi inými aj o Slovenskú republiku. Pri príležitosti 10. vý-

ročia vstupu Slovenskej republiky do Európskej únie zastúpe-

nie Európskej komisie a 12 regionálnych informačných centier 

Europe Direct vyhlásili  tento rok už, ktorá je určená študen-
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tom 3. ročníkov gymnázií a stredných odborných škôl z celého 

Slovenska. 

Regionálne kolo tejto vedomostnej súťaže dňa 28. apríla 

2014 otvoril v kongresovej sále Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja podpredseda Trenčianskeho samosprávneho kraj Ing. 

Jozef Trstenský. Vo 

svojom príhovore 

povedal, „dnešní sú-

ťažiaci si už inú, ako 

zjednotenú Európu 

nepamätajú. Vedo-

mostný test  preverí 

ich znalosti z histórie 

a ceste Slovenska do 

Európskej únie, ale 

najmä vedomosti 

o prínosoch integrácie Slovenska do Európskej únie.“  

K študentom z Trenčianskeho kraja sa prihovorila Radka 

Halušicová z informačného centra Europe Direct v Trenčíne. 

Pripomenula, že súťažiacich v prvom kole čaká vedomostný 

test, potom v druhom kole preukážu svoje zručnosti v skladaní 

európskych puzzle a v treťom kole sa stretnú so zaujímavými 

vedomostnými otáz-

kami, doplnené ob-

rázkami. Do národ-

ného kola postúpia tri 

najlepšie súťažiace 

družstvá. V závere 

zaželala súťažiacim 

veľa úspechov v rie-

šení úloh. 

Spomedzi desia-

tich trojčlenných 
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družstiev postup do národného kola „Mladý Európan“, ktoré 

sa uskutoční 12. júna 2014 vo Vysokých Tatrách, ako prví 

získali gymnazisti z Partizánskeho, na druhom mieste sa 

umiestnili študenti z Gymnázia v Púchove a na treťom študen-

ti Spojenej školy v Novákoch. Víťazi aj všetci účastníci si od-

niesli zaujímavé ceny. 

www,tsk,sk 28.04.2014 

pomocná evidencia 320/1/2014 

 

Stredoškoláci Trenčian-

skeho kraja sa dlhodobo 

umiestňujú na popredných 

priečkach v stredoškolskej 

odbornej činnosti. Nebolo 

tomu inak aj na 36. ročníku 

celoštátnej súťaže Stredo-

školskej odbornej činnosti v 

školskom roku 2013/2014, 

ktorý sa uskutočnil v Starej Ľubovni v dňoch 22. - 25. apríla 

2014, kde Trenčiansky kraj obsadil prvé miesto. Radosť 

z tohto úspechu a hrdosť na žiakov stredných škôl Trenčian-

skeho kraja umocnil 

predseda Trenčianske-

ho samosprávneho kra-

ja Ing. Jaroslav Baš-

ka, keď dňa 12. mája 

2014 prijal 34 úspeš-

ných riešiteľov stredo-

školskej odbornej čin-

nosti, ich spoluauto-

rov, ako aj pedagógov 

a pracovníkov Krajského centra voľného času v Trenčíne. 

http://www.kcvc.sk/
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Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav 

Baška vo svojom príhovore povedal, že stredoškolská odborná 

činnosť už 36. rokov prispieva k vyhľadávaniu talentovaných 

a nadaných žiakov stredných škôl, rozvíja schopnosti mladých 

a vedie ich k samostatnému tvorivému mysleniu a aktívnemu 

riešeniu zadaných úloh. Takáto skúsenosť je pre nich obrov-

skou devízou pri ďalšom štúdiu a pri nástupe do zamestnania, 

kde ju naplno môžu zužitkovať v praxi. V tomto ročníku sa 

v Trenčianskom kraji zapojilo v sedemnástich kategóriách 

1098 stredoškolákov. Šancu mali skutočne všetci, svoje témy 

si našli matematici, fyzici, chemici, zdravotníci, strojári, in-

formatici, ale aj záujemcovia o cestovný ruch, gastronómiu 

a ďalšie odbory, ktoré vyhlásilo Ministerstvo školstva, vedy, 

výskumu a športu Slovenskej republiky. Dvaja najúspešnejší 

vo všetkých kategóriách z krajského kola postúpili do celoslo-

venskej súťaže. S radosťou konštatoval, že študenti opäť preu-

kázali aj na celoslovenskej úrovni vynikajúce vedomosti 

a nadviazali na tradície svojich predchodcov. Veď 

v posledných šiestich ročníkoch súťaže naši reprezentanti zís-

kali štyri krát absolútne prvenstvo a dva krát sa umiestnili na 

druhom mieste. Tieto úspechy potvrdzujú o tom, že žiaci majú 

na školách nielenže dobrú prípravu, ale sami sa zaujímajú 

o vzdelávanie a prepojenie s praxou trochu viac. Je to pre nich 

veľká skúsenosť. Záro-

veň je to šanca pre bu-

dúcich zamestnávate-

ľov. Firmy sa o takých-

to študentov zaujímajú, 

sú ochotné ich podpo-

rovať a spolupracovať 

s nimi, rozvíjať ich ta-

lent. Je na nás, aby sme 

naďalej hľadali mož-



419 
 

nosti ich premostenia s podnikateľmi. Pevne verím, že my bu-

deme neustále skvalitňovať podmienky na štúdium 

a podporovať cieľavedomú prácu s nimi a naši študenti na 

druhej strane budú naďalej šíriť dobré meno nášho kraja. 

Po príhovore predsedu Ing. Bašku za úspešnú reprezentáciu 

kraja Ďakovné listy potom prevzalo 34 študentov (medzi nimi 

absolútni celoslovenskí víťazi vo svojej kategórii Adam Bor-

suk zo Strednej prie-

myselnej školy My-

java a Juraj Stopka 

zo Strednej priemy-

selnej školy Dubnica 

n/V. so spoluautorom 

Marošom Bečárom), 

 ale aj 12 ich konzul-

tantov, pedagógovia, 

členovia krajskej 

komisie stredoškol-

skej odbornej činnosti, odbornej hodnotiacej komisie a pra-

covníkov Krajského centra voľného času v Trenčíne, ktorí or-

ganizačne zabezpečovali všetky kolá súťaže a participovali na 

ich príprave. Bez ich entuziazmu by sa nebola stredoškolská 

odborná činnosť dožila svojich 36. narodenín, nemala by 

v našom kraji takú bohatú tradíciu a bez ich podpory by štu-

denti Trenčianskeho kraja nedosahovali také prenikavé úspe-

chy. 

Slávnostnú atmosféru podujatia hudobnými vstupmi umoc-

nili žiaci Základnej umeleckej školy K. Pádivého v Trenčíne. 

www.tsk.sk 12. mája 2014 

pomocná evidencia 342/1/2014  

 

Dvadsať jednotlivcov a zástupcovia ôsmich športových 

družstiev si dňa 19. júna 2014 prevzalo v obradnej sieni Mest-



420 
 

ského úradu v Trenčíne pamätné listy a zapísali sa do Pamät-

nej knihy Mesta Trenčín. 

Ocenenie „Det-

ská osobnosť roka 

2014“ za umiestne-

nie v vedomostných 

olympiádach si pre-

vzali títo žiaci: 

Najlepším ma-

tematikom za uply-

nulý školských rok 

bol vyhlásený Mar-

cel Zverbík zo Základnej školy Bezručova ul., ktorý zvíťazil 

v krajskom kole matematickej olympiády.  

Za Najlepšieho geografa bola vyhlásená Martina Chorvá-

tová zo Základnej školy Ulica Dlhé Hony za 3. miesto kraj-

ského kola geografickej olympiády.  

Najlepším fyzikom bol vyhlásený Tomáš Vakoš zo Zá-

kladnej školy Ulica 

Dlhé Hony), ktorý v 

krajskom kole fyzi-

kálnej olympiády 

získal 2. miesto.  

Najlepším dejepi-

sárom bola vyhláse-

ná víťazka krajského 

kola dejepisnej 

olympiády  Michae-

la Hlávková  zo Zá-

kladnej školy Ulica Dlhé Hony.  

Najlepším biológom bol vyhlásený Martin Šumichrast zo 
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Základnej školy Veľkomoravská ulica za 1. miesto v krajskom 

kole biologickej olympiády.  

Najlepším informatikom bol vyhlásený Michal Staník zo 

Základnej školy Kubranská ulica, ktorý získal 3. miesto v 

krajskom kole olympiády v informatike. 

Najlepšou olympioničkou v anglickom jazyku bola vyhlá-

sená Klára Talianová zo Základnej školy, Ulica Dlhé Hony, 

ktorá zvíťazila v krajskom kole olympiády v anglickom jazy-

ku.  

Najlepším olympionikom v nemeckom jazyku bol vyhláse-

ný Raymond Kunštatský zo Základnej školy Východná uli-

ca, ktorý zvíťazil v krajskom kole olympiády v nemeckom ja-

zyku. 

Za Detskú osobnosť roka 2014 v oblasti kultúry boli vy-

hlásení títo žiaci:  

Titul Najlepší Slávik Slovenska 

patrí Nine Kohoutovej zo Základnej  

školy, Ulica  Dlhé  Hony, ktorá  sa  

stala  víťazkou 

 krajského kola Slávik Slovenska.  

Titul Najlepšieho rétora patrí Na-

tálii Přibylovej zo Základnej školy, 

Ulica Dlhé Hony, zvíťazila krajskom 

kole a bola druhá v celoslovenskom kole „Štúrov a Dubčekov 

rétorický Uhrovec“.  

Titul Najlepšej recitátorky prózy patrí víťazke krajského 

kola „Hviezdoslavov Kubín“ Gréte Olexíkovej zo Základnej 

školy, Bezručova ulica.  

Titul Najlepšej recitátorky poézie patrí Sabine Masáriko-

vej zo Základnej školy, Veľkomoravská ulica, ktorá zvíťazila 

v krajskom kole „Hviezdoslavov Kubín“.  

Nina Kohoutová 
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Titul Najlepšej žiačky Základnej umeleckej školy K. Pádi-

vého patrí v odbore tanečnom, lite-

rárno-dramatickom a výtvarnom  

Lujze Lehockej. 

Za Detskú osobnosť roka 2014 

v oblasti športu boli vyhlásení títo 

žiaci: 

- majsterka Slovenskej republiky v športovej gymnastike 

v kategórii C) Klára Jánošíková zo Základnej školy, Vý-

chodná ulica;  

- majsterka Slovenskej republiky v športovej gymnastike  

v kategórii B) Hana Masárová zo Základnej školy, Ho-

džova ulica;  

- za 2. miesto v krajskom kole vo florbale družstvo mlad-

ších žiakov Základnej školy, Hodžova ulica;  

- vicemajstri Slovenskej republiky vo florbale družstvo 

starších žiakov zo Základnej školy, Hodžova ulica;  

- vicemajstri kraja v hádzanej družstvo dievčat Základná 

škola, Hodžova ulica;  

- za 3. miesto na majstrovstvách kraja v hádzanej družstvo 

chlapcov Základná škola, Hodžova ulica;  

- majstrom Slovenskej republiky „McDonald´s Cupe“ vo 

futbale družstvo chlapcov Základná škola, Ulica L. No-

vomeského, 
- vicemajstri kraja vo futbale družstvo žiakov Základná 

škola, Ul. L. Novomeského,  

- majstri Slovenskej republiky v ľadovom hokeji družstvo 

starších žiakov Základná škola, Hodžova ulica,  

- majsterka Slovenskej republiky v karate Simona Prpičová 

zo Základnej školy, Ulica Na dolinách, 

- majstri Slovenskej republiky v bedmintone – družstvo 

v zložení Oliver Kožár a Matúš Meliš zo Základnej školy, 

Kubranská ul.,  

Lujza Lehocká 
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- majsterka kraja v atletike  Michaela Rizmanová zo Zá-

kladnej školy, Ulica Dlhé Hony. 
 

Mimoriadne ocenenie získali:  

- Kristína Juri-

cová zo Základ-

nej školy, Ho-

džova ulica za 2. 

miesto na Maj-

strovstvách Slo-

venska vo fit-

ness detí,  

- Kristína Lin-

tnerová Zá-

kladnej školy, Ulica Dlhé Hony za štvornásobnú Majsterku 

Slovenskej republiky v plávaní, 

- Samuel Chrastina zo Základnej školy, Veľkomoravská 

ulica za 3. miesto na medzinárodných Majstrovstvách Slo-

venskej republiky v lukostreľbe. 

Info Trenčín 04.07.2014 

pomocná evidencia 476/1/2014 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa 

stala držiteľom medzinárodného certifikátu manažérstva kvali-

ty ISO 9001:2008. Univerzita získaním medzinárodne uzná-

vaného certifikátu manažérstva kvality splnila všetky pod-

mienky náročných kritérií certifikácie a aplikovala do praxe 

efektívny a fungujúci systém riadenia, ktorý zabezpečuje trva-

le vysokú kvalitu poskytovaných služieb s dôrazom na kvalit-

né vysokoškolské vzdelávanie vo všetkých troch stupňoch. 

Slávnostného odovzdávania certifikátu sa zúčastnil rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne doc. 

Ing.  Jozef Habánik, PhD., ktorý  prevzal certifikát  od gene- 
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 rálneho riaditeľa certifikačného orgánu „Elbacert“ Ing. Ma-

reka Krajčova. Sláv-

nostného odovzdáva-

nia certifikátu sa ok-

rem vedenia univerzi-

ty zúčastnil aj pod-

predseda správnej ra-

dy našej univerzity 

a čestný prezident 

Zväzu strojárskeho 

priemyslu Slovenskej 

republiky Ing. Milan 

Cagala, CSc., riaditeľ 

krajskej expozitúry Národného kontrolného úradu Slovenskej 

republiky v Trenčíne Ing. Pavol Zigo riaditeľ Trenčianskej 

regionálnej komory Slovenskej obchodnej a regionálnej ko-

mory Ing. Ján Václav a podpredseda predstavenstva Tren-

čianskej regionál-

nej komory Slo-

venskej obchod-

nej a regionálnej 

komory Ing. Jú-

lius Homola. 

Trenčianska 

univerzita Ale-

xandra Dubčeka 

v Trenčíne certi-

fikáciou spĺňa všetky kritériá medzinárodne uznávanej univer-

zity s dosahovaním požadovaných výsledkov kvality vzdelá-

vania, ekonomicky bude dlhodobo znižovať svoje náklady na 

správu, všetky pracovné činnosti budú podrobne zaznamená-

vané a univerzita sa na základe výsledkov všetkých činností i 

spätnej väzby bude neustále zlepšovať. Tým si udrží krok s 

zľava – Ing. Milan Cagala, CSc., doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., Ing. Marek Krajčov 
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aktuálnymi medzinárodnými výzvami v oblasti vzdelávania a 

vedy. 

TnU AD 23.06.2014 

pomocná evidencia 445/1/2014 

 

Vlnu nespokojnosti v Trenčíne rozvírila správa, že Tren-

čiansky samosprávny kraj chce vyradiť zo školských zariadení 

budovu internátu Strednej zdravotníckej školy v Trenčíne. Po-

tom následne by chcel objekt predať a to aj napriek tomu, že 

škola má priestorové 

problémy. Zámer 

Strednej zdravotníc-

kej školy je 

v spomínanej budo-

ve zriadiť učebne. 

Na internáte pred 

tromi rokmi horela 

strecha, ktorá je do-

teraz opravená len 

provizórne. Budova 

je odvtedy nevyužívaná. Voda, ktorou hasiči likvidovali  po-

žiar, poškodila plafóny a steny, celá budova by potrebovala 

generálnu opravu. Trenčiansky samosprávny kraj ako zriaďo-

vateľ Strednej zdravotníckej školy však neráta s takouto opra-

vou, pretože ani on ani škola nemajú na to finančné prostried-

ky. Aj keby sa našli peniaze na opravu budova, by bola využi-

tá možno na 10 %t. Trenčiansky samosprávny kraj tvrdí, že 

Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne potrebuje len dve nové 

učebne,“ povedal trenčiansky župan Ing. Jaroslav Baška. 

Podľa názoru školy využitie objektu bývalého internátu má 

širší záber, pretože si vie predstaviť využitie bývalého interná-

tu na odborné vyučovanie v odboroch zdravotnícky asistent, 

zubný asistent a masér, prípadne na vyučovanie cudzích jazy-

internát Strednej zdravotníckej školy 
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kov a mimoškolskú činnosť. Využili by sme celú budovu, po-

trebujeme minimálne 10 tried. Podľa celoštátnych štatistík 

sme momentálne najlepšou zdravotníckou školou na Sloven-

sku, ale priestory sú nedostatočné. Napríklad všetkých 

42 interných a 34 externých učiteľov má spolu jednu zborovňu 

a jeden spoločný kabinet,“ vraví Mgr. Janka Gugová, riadi-

teľka trenčianskej Strednej zdravotníckej školy. Škola už dlhé 

roky pripravuje zdravotníckych asistentov a laborantov. 

V posledných rokoch pribudli odbory farmaceutický laborant 

a masér. Od budúceho školského roka otvára nový študijný 

odbor zubný asistent, ktorý vznikol na návrh Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Napriek tomu škola dostala od zriaďo-

vateľa aj ďalší návrh, aby budovu bývalého internátu vyhlásila 

za nadbytočný majetok. Týmto návrhom sa zaoberala aj rada 

školy, ktorá tento návrh riaditeľke neodporučila, pretože túto 

budovu považujeme za veľmi užitočnú pre zdravotnícku ško-

lu, ktorá sa dlhé roky usiluje o vyriešenie svojich priestoro-

vých problémov, študenti ani pedagógovia tu nemajú dos-

tatočné zázemie, tiesnia sa v preplnených učebniach. V žiad-

nom prípade nepovažujeme túto budovu za prebytočnú. Tým, 

že objekt bývalého internátu je kúsok od školy, bolo by veľmi 

vhodné, keby ho mohla využívať,“ povedala poslankyňa a 

členka školskej rady Mgr. Renáta Kaščáková, ktorá je aj po-

slankyňou krajského zastupiteľstva. Ako Mgr. Renáta Kaščá-

ková dodala, bývalý internát je veľmi zaujímavou budovou, 

pretože je to krásna vila na lukratívnom mieste, s priľahlým 

veľkým pozemkom a so záhradou. Nachádza sa v mestskej 

časti, ktorá kedysi bola trenčianskou milionárskou štvrtou. 

Podľa Ing, Jaroslava Bašku by sa nehnuteľnosť dala dobre 

predať, čo by pomohlo kase samosprávneho kraja. „Peniaze, 

čo pôjdu zo školstva, pôjdu prioritne do školstva, bude aj na 

nové učebne,“ prisľúbil trenčiansky župan. 
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V internáte bývalo ubytovaných 56 stredoškolákov. Veľkú 

záhradu v jeho areáli škola využíva aj v súčasnosti. Časť zá-

hrady využíva na pestovanie liečivých rastlín, ktoré sú potreb-

né na prípravu farmaceutických laborantov, väčšia časť záhra-

dy je využívaná na športové aktivity, pretože škola nemá 

vlastnú telocvičňu. Telocvičňu si prenajíma od Jednoty Sokol. 

V prenájme má aj hlavnú budovu školy, ktorá patrí Biskup-

skému úradu v Nitre. Stredná zdravotnícka škola má takmer 

500 žiakov, tento rok sa hlásilo do prvého ročníka 370  záu-

jemcov, prijať však mohla iba 120.  

Pravda 24.06.2014 

pomocná evidencia 446/1/2014 

 

Na Základnej škole Trenčín, Kubranská ulica dňa 24. júna 

2014 sa uskutočnilo vyhodnotenie tvorby školských časopisov 

na základných školách v Trenčianskom okrese. Do súťaže 

v tvorbe školských časopisov 2013/2014 sa prihlásilo 13 zá-

kladných škôl okresu Trenčín. Osem časopisov bolo z tren-

čianskych škôl. 

Pred vyhodnotením prítomných redaktorov školských ča-

sopisov pozdravila ria-

diteľka Základnej ško-

ly Kubranská ulica 

Mgr. Marta Kákošo-

vá, ktorá zaželala prí-

tomným príjemné pre-

žitie letných prázdnin a 

veľa úspechov v budú-

com školskom roku. 

Potom sa ujala slova 

Mgr. Ľubica Kršáková, ktorá konštatovala, že podmienkou 

pre účasť v súťaži bolo vydanie dvoch čísel školského časopi-

su s rozsahom najmenej desiatich strán. Splnilo ju 12 z 13 pri-

zľava Mgr. Marta Kákošová, Mgr. Ľubica Kršáková 
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hlásených. Úroveň prihlásených školských časopisov do súťa-

že redaktorky mestského časopisu Info Trenčín  Erika Ságová 

a Eva Mišovičová. 

Porota do zlatého pásma s najvyšším hodnotením zaradila 

časopisy: 

- Nonstop – Základná škola, Kubranská, Trenčín,  

- Školák – Základná škola s Materskou školou Soblahov, 

- Selecký kamarát – Základná škola s Materskou školou Se-

lec, 

Porota do strieborného pásma zaradila časopisy: 

- Chocholúšik – Základná škola s Materskou školou, Cho-

cholná – Velčice,  

- Bociany – Základná škola s Materskou školou Svinná,  

- Domino – Základná škola, Veľkomoravská ul., Trenčín,  

- Žirafa – Základná 

škola, Dlhé Hony, Tren-

čín 

- (Zá)školáčik – Zá-

klad-ná škola, Bezručo-

va, Trenčín.  

Porota do bronzového 

pásma zaradila časopisy: 

- Kocka – Základná škola, sv. Andreja-Svorada a Bene-

dikta, Trenčín, 

- Úlet – Základná škola, Východná, Trenčín,  

- Úsmev – Špeciálna Základná škola V. Predmerského, 

Trenčín, 

- Školopis – Základná škola s Materskou školou Trenčian-

ske Jastrabie,  

- Za dverami – Základná škola, Potočná ul., Trenčín.  

Info Trenčín 04.07.2014 

pomocná evidencia  477/1/2014  
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Záver školského roka 2013/2014 sa niesol na trenčianskych 

základných školách aj v znamení ocenenia mladých dobro-

voľníkov pôsobiacich v žiackych školských radách.  

Ich posledné pracovné stretnutie v školskom roku 

2013/2014 sa uskutočnilo 25. júna 2014 vo veľkej zasadačke 

Mestského úradu v Trenčíne. Zo všetkých základných škôl na 

území mesta sa zúčastnilo 22 koordinátorov, predsedov 

a podpredsedov žiackych školských rád. 

Po príhovore 

a uvítaní primá-

tora Mesta Tren-

čín Mgr. Ri-

charda Ryb-

níčka sa rozví-

rila živá disku-

sia o chode 

a problémoch 

v meste. Nasle-

dovalo vyhod- 

notenie činnosti žiackych školských rád a príprava plánu na 

ďalší školský rok. Na záver diskutovali s poslancami pôsobia-

cimi v komisii mládeže a športu, od ktorých  sa dozvedeli viac 

o aktivitách a zodpovednostiach komisie.   

Založenie a fungovanie žiackych školských rád na všetkých 

základných školách na území Trenčína je súčasťou širšej ini-

ciatívy Mesta Trenčín rozvíjať demokraciu a participáciu mla-

dých ľudí na občianskom živote  ich komunity. 

Info Trenčín 01.08.2014 

pomocná evidencia 530/1/2014 

 

Absolventi Univerzity tretieho veku Trenčianskej univerzi-

ty Alexandra Dubčeka v Trenčíne dňa 2. júla 2014 zavŕšili 

svoje štúdium slávnostnou promóciou, počas ktorej im rektor 
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univerzity doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., vydal osvedčenie 

o štúdiu. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne už 

dvanásty rok ponúkla občanom v poproduktívnom veku mož-

nosť kvalitného ďalšieho vzdelávania, osobnostného rozvoja a 

sociálneho zaradenia na úrovni vysokoškolského prostredia. 

Univerzita tretieho veku Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne je 

významnou súčasťou 

programu celoživotné-

ho vzdelávania Tren-

čianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v 

Trenčíne, ktorá svojou 

koncepciou záujmové-

ho vzdelávania prispie-

va k rozširovaniu vedomostí seniorov a napomáha im vytvárať 

vysoko hodnotný životný program. 

Rektor univerzity doc. Ing. Jozef Habánik PhD., v sláv-

nostnom príhovore vyslovil uznanie absolventom Univerzity 

tretieho veku a zablahoželal im k úspešnému ukončeniu štú-

dia.  „Vyžaduje to určitú mieru odhodlania, sebadisciplíny a 

chuti zmeniť svoj život. Tak ako kedysi v detstve, je aj táto 

škola skúškou flexibilnej mysle a schopnosti reagovať na rôz-

norodé povinnosti, úlo-

hy, situácie i na nové 

medziľudské vzťahy. 

Vám, ktorí ste sa k to-

mu odhodlali, patrí naše 

uznanie a podpora. Usi-

lujeme sa sprístupniť 

Vám všetky prostriedky 

k aktívnemu a pestrej-
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šiemu životu. Každý človek by mal zostať aktívny, pretože len 

tak sa život stáva plnohodnotnejším. K dosiahnutému úspechu 

Vám všetkým blahoželám a verím, že kvalifikované vzdelanie, 

vedomosti i nadobudnuté nové zručnosti poskytnuté našou 

univerzitou v plnej miere uspokojili Vašu túžbu po poznaní a 

odborných vedomostiach.“ 

TnU AD 03.07.2014 

pomocná evidencia 491/1/2014  

 

Úspešné ukončenie 

štúdia v bakalárskom 

a v magisterskom štú-

diu  zavŕšili študenti 

 Fakulty zdravotníctva 

na slávnostných pro-

móciách, ktoré sa usku-

točnili v dňoch 2. až 3. 

júla 2014. Absolventi si prevzali diplomy z rúk doc. MUDr. 

Jána Bielika, CSc. dekana Fakulty zdravotníctva Trenčian-

skej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  

Slávnostného aktu promócií sa spolu s akademickými pred-

staviteľmi Fakulty zdravotníctva 

zúčastnil aj rektor našej univerzity 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD., 
ktorý vo 

svojom 

príhovore 

oslovil úspešných absolventov, ich 

rodičov, manželov,  manželky 

a priateľov, pre ktorých sú promócie 

odmenou za ich podporu počas celé-

ho štúdia. Rektor zároveň vo svojom 

príhovore vyjadril presvedčenie, že 
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naši  absolventi budú  vizitkou našej univerzity, ktorá poskytu-

je kvalitné vzdelanie, ktoré je schopné obstáť v konkuren-

čnom prostredí na trhu práce.  

Slávnostnú atmosféru spríjemnilo hudobné vystúpenie čer-

stvej absolventky Fakulty zdravotníctva Bc. Veroniky Kosá-

čovej. 

tnu.d 03.07.2014 

pomocná evidencia 492/1/2014 

 

Na slávnostných promóciách Fakulty špeciálnej techniky 

 Trenčianskej univerzity Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne 

dňa 4. júla 2014 sa okrem 

akademických funkcionárov 

fakulty a rektora univerzity 

doc. Ing. Jozefa Habánika, 

PhD., sa zúčastnili vzácni 

hostia, z ktorých možno spo-

menúť predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Ja-

roslav Baška, čestný prezident Zväzu strojárskeho priemyslu 

Slovenskej republiky Ing. Milan Cagala, CSc., a vedúci certi-

fikačného orgánu systémov manažérstva Výskumného ústavu 

zváračského Bratislava Ing. Pavol Radič. 

Predseda Trenčianskeho samo-

správneho kraja Ing. Jaroslav 

Baška vo svojom príhovore zabla-

hoželal absolventom a vyslovil 

uznanie rektorovi za skvalitnenie 

poskytovaného vzdelávania na 

Trenčianskej univerzite Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne a radosť, že 

práve Trenčiansky samosprávny kraj sa môže pýšiť takouto 

univerzitou a fakultou. 
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 „Milí absolventi, chcel by som Vám za-

blahoželať k úspechu, ktorý ste dosiahli 

a dnes so svojimi najbližšími oslávite.  Za-

končili ste ďalšiu životnú skúšku a to 5 ročné 

inžinierske štúdium na Trenčianskej univerzi-

te Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Pevne ve-

rím a želám Vám, aby ste kvalitné vzdelanie 

nadobudnuté na univerzite plnohodnotne zhodnotili v praxi. “ 

TnU AD 04.07.2014 

pomocná evidencia 490/1/2014 

 

V hodnotení vedomostí rámci základných škôl z Trenčian-

skeho kraja, prvé obsadili v celoslovenskom meradle priečky 

rebríčka sa tieto umiestnili v prvej štvrtine. Inštitút pre eko-

nomické a sociálne reformy INEKO, zostavil rebríček najlep-

ších základných, stredných škôl a gymnázií. Ide o aktualizo-

vanú verziu portálu o školách, ktorý inštitút prevádzkuje od 

začiatku roka 2012. Portál má pomôcť rodičom aj ich deťom 

pri výbere školy.  

Základné školy posudzoval v týchto kritériách: testovanie 

deviatakov, účasť na súťažiach, výsledky školskej inšpekcie, 

mimoriadne výsledky, pedagogický zbor a finančné zdroje. 

Základné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Tren-

čín sa svojimi výsledkami umiestnili vysoko pozitívne. 

V hodnotení 198 základných škôl v rámci Trenčianskeho kra-

ja, bolo toto umiestnenie: 

- na 1. mieste sa umiestnila Základná škola Trenčín,  Dlhé 

Hony,  

- na 2. mieste, Základná škola Trenčín, Kubranská ulica,  

- na 5. miesto Základná škola Bezručova,  

- na 14. mieste Základná škola Trenčín, Hodžova,  

- na 19. mieste Základná škola Trenčín, Východná,  

- na 20. mieste Základná škola Trenčín, Veľkomoravská,  

Ing. Jaroslav Baška 
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- na 32. mieste Základná škola Trenčín, L. Novomeského,  

- na 71. mieste Základná škola Trenčín, Na dolinách.  

Poradie trenčianskych základných škôl v rámci Slovenskej 

republiky z celkového počtu 2 220 základných škôl : 

-   na 11 mieste sa umiestnila Základná škola Trenčín, Dlhé 

Hony,  

-  na 29. mieste Základná škola Trenčín, Kubranská,  

-  na 33. mieste Základná škola Trenčín, Bezručova,  

-  na 74. mieste Základná škola Trenčín, Hodžova,  

-  na 119. mieste Základná škola Trenčín, Východná,  

-  na 126. mieste Základná škola Trenčín, Veľkomoravská,  

-  na  220 mieste Základná škola Trenčín, L. Novomeského,  

-  na 480. mieste Základná škola Trenčín, Na dolinách. 

Spokojnosť s vyjadril  s výsledkami trenčianskych základ-

ných škôl vedúci útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne 

Mgr. Jozef Baláž. 

Mesto Trenčín 15.08.2014 

pomocná evidencia 537/1/2014 

 

Záujem o Detskú univerzitu na Trenčianskej univerzite 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne bol v tomto roku o tretinu vyš-

ší ako v minulom roku 

2013. Kým vlani ju absolvovalo 

asi 130 detí od šesť do 12 rokov, 

tento rok prišlo na dnešné otvo-

renie až 180 chlapcov a dievčat. 

Ako býva zvykom, študentov 

už tradične privítal rektor Tren-

čianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka, doc. Ing. Jozef Ha-

bánik, PhD., ktorý otvoril 

„Trenčiansku detskú univerzi-

tu“ úvodnou prednáškou o čin-rektor doc. PhDr. Jozef Habánik, PhD. pri otvorení 

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13428269&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7342688
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nosti univerzity a následne prednáškou o spoločnej európskej 

mene s názvom „Môžem platiť v celej Európe eurom, či po-

trebujem aj iné peniaze?“. Počas prednášky sa malí poslucháči 

dozvedeli zaujímavé informácie o fungovaní eura, napr. 

v akých krajinách si kúpia zmrzlinu za eurá,  ako sa odlišujú 

euromince zo Slovenska od iných krajín i to, aké skryté sym-

boly v sebe ukrývajú eurobankovky. Všetci už netrpezlivo ča-

kali na záver prednášky, aby mohli položiť svoje zvedavé 

a záľudné otázky. 

Ako  informovala   

prorektorka  univerzity  

pre  výchovu  a vzde-

lávanie doc. Ing. Marta 

Kianicová, PhD. väčši-

nu účastníkov Detskej 

univerzity tvorili malí 

školáci z Trenčína, ale 

bolo aj mnoho zahraničných účastníkov, najmä deti, ktoré ma-

jú v Trenčíne starých rodičov a sú tu na prázdninách. Dokonca 

sa jej zúčastnili Rakúšania, Nemci, Angličania, dokonca aj 

moslimovia, takže tomu sa musela prispôsobiť aj strava. Počas 

troch dní deťom prednášali pedagógovia trenčianskej univerzi-

ty veku naštartovali do nového školského roka, a hravým spô-

sobom ich zasvä-

tili do tajov fyzi-

ky a spoločen-

ských vied. prija-

teľnou formou 

a ich cieľom bo-

lo, aby sa chlapci 

a dievčatá nielen 

Veľký záujem 

mali deti o kynológov, ktorí aj tento rok prišli s ukážkami po-

http://www.sme.sk/itextg/?idh=13428270&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7342688
http://www.sme.sk/itextg/?idh=13428270&ids=6&x-utm_source=sme&x-utm_medium=itext&x-utm_campaign=art-7342688


436 
 

slušnosti psov. Vďaka spolupráci s Hasičským a záchranným 

zborom deti zažili aj požiarny poplach a dozvedeli sa, ako sa 

pri požiari správať. Dokonca si deti mohli osobne vyskúšať 

hasenie požiaru. Ani tento rok nechýbalo počas Detskej uni-

verzity športové popoludnie.  

Detskú univerzitu ukončili v piatok dňa 22. augusta 2014 

promóciami, ktoré mali rovnaký priebeh ako u dospelých vy-

sokoškolákov, t.j. so všetkými poctami, hymnami, príhovorom 

rektora v talári, vysokoškolskými diplomami a udelením titulu 

„Bakalárik“. 

www.sme.sk 21.08.2014 

pomocná evidencia 547/1/2014  

 

Popri bohatom programe, ktorý deťom pripravili pracovníci 

Trenčianskej univerzity Alexandra 

Dubčeka na pôde Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja prijal ich dňa 21. 

augusta 2014 predseda Ing. Jaroslav 

Baška. Deti privítal v poslaneckých la-

viciach v kongresovej sále Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja a takto 

sa k ním prihovoril: „Milé deti, vy ste 

dnes poslanci Trenčianskeho samo-

správneho kraja,“ „Pokojne ma volajte župko.“ Zaujímalo ho, 

aké stredné školy 

chcú v budúcnosti na-

vštevovať. Som rád, 

že prevládajú školy 

technického zamera-

nia či už automobilo-

vý priemysel, strojár-

stvo, elektrotechnika 

alebo špeciálna tech-
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nika. Do nášho kraja prichádzajú investori a ich požiadavky sú 

práve na kvalifikovaných pracovníkov v týchto oblastiach. 

Ďakujem rektorovi doc. Ing. Jozefovi Habánikovi, PhD. 

a zamestnancom Trenčianskej univerzity, že v tomto milom 

projekte pokračujú a že sme sa do neho mohli tento rok zapo-

jiť aj mi. Deti ma veľmi potešili aj svojimi vedomosťami aj 

darčekom – županom. Stretnutie s nimi ma vrátilo do mojich 

školských čias, 

Viac o tom, prečo deti zaujíma tento projekt, povedala jed-

na z účastníčok Trenčianskej detskej univerzity, Anna Klára 

Strmenská, keď pove-

dala, že sa prihlásila, 

aby sa niečomu novému 

naučila a zistila, aký je 

univerzitný život. Keď 

budem veľká, chcela by 

som byť programátor-

ka. Malý študent Jaro-

slav Marček by zase 

chcel stať moderáto-

rom. Svoje predsavzatie si s nadšením vyskúšal v práci s mi-

krofónom v ruke, keď poskytol rozhovor pre regionálnu tele-

víziu. 

Predseda Trenčian-

skeho samosprávneho 

kraja Ing. Jaroslav Baš-

ka deti informoval 

o pláne vytvoriť na 

území kraja „Vážsku 

cyklotrasu“, aby vzni-

kli lepšie podmienky 

pre ich bezpečnejšie bi-

cyklovanie, korčuľovanie a ozrejmil im základné kompetencie 
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Trenčianskeho samosprávneho kraja. Poučnú prezentáciu 

o Trenčianskom samosprávnom kraji si vypočuli v podaní 

PhDr. Evy Frývaldskej z oddelenia komunikácie a medziná-

rodných vzťahov Trenčianskeho samosprávneho kraja. Potom 

sa deti zúčastnili vedomostného kvízu a hravo odpovedali na 

otázky ohľadne známych rodákov z Trenčianskeho kraja. So 

svojim programom „Kufor“ sa im predstavil mím Vlado Ku-

líšek. 

„Som rád, že takmer polovica všetkých účastníkov detskej 

univerzity mohla prísť do priestorov Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja a dozvedieť sa veľa nového od toho naj-

kompetentnejšieho človeka tejto inštitúcie. Teší ma záujem 

žiakov základných škôl prevažne z miest a obcí Trenčianskeho 

kraja. Máme pripravenú celú sériu aktuálnych prednášok 

priamo z vysokoškolského prostredia, ktoré kombinujeme aj 

so spoločenskými a športovými aktivitami,“ predstavil projekt 

rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. 

Deti mali možnosť poznať, prečo padajú hviezdy v pre-

nosnom planetáriu Hvezdárne Partizánske, ktoré je v zriaďo-

vateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja, 

pracovníci Slovenskej inovačnej a energetickej agentúry im 

ozrejmili, ako šetriť elektrickou 

energiou, rektor doc. Ing. Habánik, 

PhD. mal pre nich prednášku na té-

mu „Môžeme platiť v celej Európe 

eurom či potrebujeme aj iné penia-

ze?“, učili sa v 3D programovať, ab-

solvovali športovú olympiádu, veľký 

záujem mali o kynológov, ktorí im 

predviedli ukážku poslušnosti psov, 

vďaka spolupráci s Hasičským a zá-

chranným zborom zažili aj požiarny 
spoločné foto s predsedom TSK Ing. Baškom 
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poplach a dozvedeli sa, ako sa pri požiari správať a osobne si 

vyskúšali hasenie požiaru. 

Ako spomienku na stretnutie odovzdali deti predsedovi 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi Baškovi, 

alias „župkovi“, župan a on im zase daroval knihy o Tren-

čianskom samosprávnom kraji a poskytol im možnosť spoloč-

ného fotografovania. 

Účastníkmi Trenčianskej detskej univerzity sú tento  rok aj 

deti z Rakúska, Nemecka či Anglicka. Sú to najmä deti, ktoré 

sú tu na prázdninách u starých rodičov. 

www.tsk.sk 21. augusta 2014 

pomocná evidencia 548/1/2014 

 

Viaceré materské školy v Trenčíne v priebehu prázdnino-

vého obdobia mesiacov júl a august 2014 sa sústredili na rôz-

ne činnosti, v ktorých sa sústredili na vykonanie nevyhnutných 

opráv striech, okien a sociálnych zariadení. Takt si to zrekapi-

tulujme:  

Na Materskej škole Legionárska ul. sa vymenili pôvodné 

drevené okná a dvere á na troch školských pavilónoch a časti 

hospodárskeho pavilónu za nové plastové.  

Na Materskej škole Ulica Niva boli zrekonštruované pô-

vodné detské 

sociálne zaria-

denia a vyme-

nené zostávajú-

ce okná a dvere. 

Na hospo-

dárskom pavi-

lóne Materskej  

školy, Kubran-

ská ulica dosta-

la strecha novú výmena okien na MŠ Legionárska ul. 

http://www.tsk.sk/
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hydroizolačnú vrstvu a vymenili sa okná za plastové.  

Na Materskej škole Stromová ulica boli vymenené drevené 

okná za plastové.  

Na Materskej škole Opatovská ulica bola opravená strecha.  

„Keď prešli školy a materské školy pod mestá a obce, 

mnohé už vtedy boli v zlom stave a žiadali si rekonštrukcie a 

údržbu. Tento tzv. modernizačný dlh zostal na pleciach samo-

správ. Mesto sa v posledných dvoch rokoch venovalo najmä 

školám,“ povedal primátor Mgr. Richard Rybníček, ktorý 

tak, ako v roku 2012 navštívil všetky základné školy, tak 

v tomto roku absolvoval obchôdzku po materských školách. 

Detailne sa oboznámil s ich technickým stavom a navrhnutými 

opravami sa v niektorých materských školách postupne vyrie-

šia akútne problémy. Niektoré potrebujú oveľa zásadnejšie in-

vestície, ktoré budú zapracované do návrhu rozpočtu na budú-

ci rok 2015.“ 

Info Trenčín 01.08.2014 

pomocná evidencia 530/1/2014 

 

Uplynulý školský rok 2013/2014 bol pre základné školy 

v zriaďovateľskej pôsobnosti mesta Trenčín mimoriadne 

úspešný. Ich žiaci a pedagógovia získali ocenenia vo vedo-

mostných, umeleckých i športových súťažiach. Ako najúspeš-

nejšia vo vedomostných olympiádach a umeleckých súťažiach 

spomedzi všetkých základných škôl v Trenčianskom kraji bola 

i v tomto školskom roku vyhodnotená Základná škola na 

Ulici Dlhé Hony, ktorá tak obhájila víťazstvo už po tretíkrát 

za sebou. V rebríčku mestských škôl sa za ňou sa umiestnila 

ako druhá najúspešnejšia Základná škola na Veľkomoravskej 

ulici. Tretie miesta si podelili dve školy Základná škola Bez-

ručova ul. a Základná škola Novomeského ulica.   

V športových súťažiach v rámci Trenčianskeho kraja sa na 

treťom mieste umiestnila Základná škola Hodžova ulica. 
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V rámci Mesta Trenčín sa táto škola umiestnila na prvom 

mieste. Za ňou umiestnila na druhom mieste umiestnila Zá-

kladná škola Novomeského ulica a na treťom mieste sa umies-

tnila Základná škola Kubranská ulica.  

Základná škola Kubranská ulica sa umiestnila medzi ôs-

mimi najúspešnejšími školami na Slovensku v deviatackom 

monitore. V Trenčianskom kraji táto škola v tomto testovaní 

sa umiestnila na prvom mieste. 

Podľa výsledkov celoslovenského testovania žiakov 9. roč-

níka Základných škôl deviataci Základnej školy Kubranská 

ulica zvládli matematický test priemerne na 74,7 %, pričom 

národný priemer bol 54,67 %. Test zo slovenského jazyka a 

literatúry napísali na 81,3 %, keď národný priemer 62 %.  Tes-

ty písalo 42 027 žiakov z 1.448 základných škôl. 

Info Trenčín 04.07.2014 

pomocná evidencia 475/1/2014 

 

Od 2. septembra 2014 Mesto Trenčín rozšírilo kapacitu ma-

terských škôl o 60 miest v troch nových triedach pre deti pred-

školského veku, ktoré umožnia prijať minimálne 60 detí pred-

školského veku.  

O jednu triedu s kapacitou 20 miest pribudla v Materskej 

škole Trenčín,  Kubran-

ská ul., v priestoroch 

ktoré užívala organizá-

cia Školské zariadenia 

mesta. Ďalšie dve triedy 

o kapacite 40 miest pri-

budli v Materskej škole, 

Na dolinách 27, ktoré sú 

umiestnené v priesto-

roch Základnej školy, Ul. Na dolinách 27.  

Info Trenčín 04.07.2014 
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pomocná evidencia 474/1/2014 

 

Návrh na zrušenie Strednej odbornej školy podnikania v 

Trenčíne v pondelok dňa 22. septembra 2014 otvoreným pro-

testom kritizovalo viac ako päťsto študentov či učiteľov a 

priaznivcov školy. Zhromaždenie v popoludňajších hodinách 

pochodovalo cez mesto Trenčín až pred sídlo Trenčianskeho 

samo-správneho kraja. Petičný výbor tu odovzdal predsedovi 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslavovi Baško-

vi petíciu s viac ako päťtisícpäťsto podpismi. Podpísali sa v 

nej žiaci, učitelia, 

mnohí rodičia a pod-

porovatelia školy. 

Petíciou žiadali 

stiahnutie návrhu na 

prerokovanie v za-

stupiteľstve Tren-

čianskeho samo-

správneho kraja na 

zrušenie Strednej 

školy podnikania v 

Trenčíne. 

Predseda Trenčianskeho kraja Ing. Jaroslav Paška prijal pe-

tičný výbor, s ktorými rokoval niekoľko hodín. Po jeho ukon-

čení riaditeľ odbornej školy PhDr. Vladimír Mojto neskrýval 

sklamanie, keď povedal, že predseda kraja Ing. Jaroslav Baška 

petíciu prijal, no povedal, že v tomto štádiu nechá rozhodnutie 

na poslancov. Zároveň konštatoval, že zrušenie školy je veľmi 

radikálnym krokom a na zdôvodnenie tohto kroku nedostal 

jednoznačnú odpoveď. Zároveň kritizoval zámer kraja presu-

núť odbory do inej strednej školy. Riaditeľ kritizoval aj nejas-

né a nejednoznačné kritériá pôsobenia pedagógov v ďalšej od-

bornej škole. 



443 
 

Cieľom Trenčianskeho samosprávneho kraja bolo optimali-

zovať sieť stred-ného školstva tak, aby prevládali technické 

odbory, to znamená tie odbory, po ktorých je najväčší dopyt 

zo strany zamestnávateľov, povedala hovorkyňa Trenčianske-

ho samosprávneho kraja  Mgr. Petra Hinková Čimová. Kraj 

sa snaží prehlbovať spoluprácu medzi zamestnávateľmi a 

školstvom aj podpismi memoránd o spolupráci. Dňa 22. sep-

tembra 2014 sa podpisovali dve, konkrétne v Novákoch a No-

vom Meste nad Váhom. 

Podľa kraja je ekonomických odborov príliš veľa a na trhu 

práce nie je o ne taký záujem. Úrad práce v Trenčíne informo-

val, že firmy majú väčší dopyt po absolventoch technických 

smerov. 

Argumenty o neopodstatnenosti školy odmietajú žiaci, ale 

hlavne peda-gógovia. Tí sú presvedčení, že škola je flexibilná 

a absolventi sa ľahko uplatňujú na trhu práce. Keď sa prejdete 

po Trenčíne, po jeho obchodných centrách, tak takmer všade 

nás vítajú naši študenti. Táto škola je perspektívna a bola by 

veľká škoda, keby ju zrušili, povedal pedagóg Peter Beňo. 

Žiaci prišli pred úrad kraja protestovať aj pre pocit veľkej ne-

spravodlivosti. „A to nielen voči nám študentom, ale hlavne 

učiteľom. V boji za našu školu nás podporujú aj prváci,“ po-

vedala Alexandra Špitavská, žiačka štvrtého ročníka. 

Dôležitosť Strednej školy podnikania v Trenčíne obhajoval 

aj predseda Odborového zväzu pracovníkov školstva a vedy 

na Slovensku Pavel Ondek, ktorý konštatoval, že táto škola je 

potrebná a má i svoju tradíciu. Informoval, že stredné školstvo 

prežíva demografickú krízu pre nedostatok žiakov. „O päť až 

sedem rokov sa ale situácia zmení, lebo už teraz vidíme nárast 

detí v materských a základných školách,“ dodal Pavel Ondek. 

www.sme.sk 22.09.2014 

pomocná evidencia 604/1/2014 
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Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

v pondelok dňa 22. septembra 2014 slávnostne vstúpila do 

osemnásteho ročníka akademického roka 2014/2015. 

Rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Tren-

číne doc. Ing. Jozef Ha-

bánik, PhD. privítal na 

slávnostnom podujatí 

najvyšších akademických 

funkcionárov vysoko-

školských inštitúcii Slo-

venskej republiky, vedec-

ko-výskumných i ob-

chodných partnerov a po-

predných predstaviteľov politického a verejného života nielen 

z trenčianskeho regiónu. 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka v Trenčíne bu-

de podľa rektora doc. Ing. Jozefa 

Habánika, PhD. v akademickom 

roku 2014/2015 klásť dôraz na 

rozvoj vzdelávania, vedy, vý-

skumu a transferu získaných po-

znatkov do praxe. 

Trenčianska univerzita Ale-

xandra Dubčeka v Trenčíne pro-

stredníctvom vedecko-výskum-

ných projektov a zdrojov zo štrukturálnych fondov Európskej 

únie modernizuje infraštruktúru univerzity, skvalitňuje výučbu 

podľa aktuálnych trendov a rozširuje možnosti vedecko-výs-

kumnej spolupráce s domácimi a zahraničnými partnermi. 

Nadväzuje novú efektívnu spoluprácu s praxou a rozvíja Tren-

čiansku univerzitu Alexandra Dubčeka v Trenčíne ako moder-

nú dynamickú univerzitu. 

Prítomným hosťom, pedagógom a študentom Trenčianskej 

v príhovore Ing. Henrieta Crkoňová 
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 univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne sa prihovorila 

vedúca služobného úradu Ministerstva školstva, vedy, vý-

skumu a športu Slovenskej republiky Ing. Henrieta Crkoňo-

vá, ďalej predseda Trenčianskeho samosprávneho kraj Ing. 

Jaroslav Baška a primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček, ktorí vo 

svojich príhovoroch 

vyjadrili podporu 

Trenčianskej univer-

zite Alexandra Dub-

čeka v Trenčíne 

a popriali jej pedagó-

gom a študentom ve-

ľa úspechov v novom 

akademickom roku. 

„Veľmi si vážim, že po rôznych turbulenciách sa situácia 

na Trenčianskej univerzite Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

vďaka pánovi rektorovi a zamestnancom stabilizovala. Aj na 

stredných školách v Trenčianskom kraji, ktoré sú v zriaďova-

teľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraj, sa sna-

žíme pripravovať študentov jednak pre trh práce, prax, ale aj 

pre univerzity, 

teda aj pre Tren-

čiansku univer-

zitu. Som rád, že 

„aj Trenčianska 

univerzita robí 

zmeny smerom 

dovnútra, menia 

sa študijné odbory, mení sa filozofia, viac sa spolupracuje 

s praxou,“ konštatoval v príhovore k prítomným predseda 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaroslav Baška. At-

mosféru slávnostného okamihu spríjemnilo prítomným hos-

Ing. Henrieta Crkoňová 

Ing. Jaroslav Baška 
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ťom spevácke a hudobné vystúpenie folklórneho súboru 

„Družba“, ktorý sa v novom akademickom roku 2014/2015 

stáva integrálnou súčasťou univerzity. 

www.tsk.sk 23.09.2014 

pomocná evidencia 625/1/2014 

 

Dňa 30. septembra 2014 sa na Úrade Trenčianskeho samo-

správneho kraja v Kongresovej sále uskutočnil prvý ročník 

vedomostnej súťaže 

o Európskej únii 

s názvom „Euro-

školák 2014“ vyhlá-

senej pre žiakov 6. 

ročníkov základných 

škôl Trenčianskeho 

kraja. ktorí repre-

zentovali svoju ško-

lu v trojčlenných 

družstvách. Súťaž organizovalo informačné centrum Europe 

Direct Trenčín a súťaž realizovalo v spolupráci s Trenčian-

skym samosprávnym krajom. Spoločne prišli s iniciatívou za-

viesť tradíciu v súťažení žiakov základných škôl na tému „Eu-

rópska únia“ rovnako ako tomu boli pri 

súťaži „Mladý Európan“, určenej pre 

študentov stredných škôl. Podujatie otvoril 

riaditeľ Úradu Trenčianskeho samospráv-

neho kraja Mgr. Juraj Gerlici. 

Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedo-

mie o Európskej únii medzi žiakmi zá-

kladných škôl. Nosnou témou boli základné znalosti z histórie, 

geografie a najvýznamnejších pamätihodnostiach Európskej 

únii. Ďalšími prioritami bolo pripomenutie si 10. výročia vstu-

pu Slovenskej republiky do Európskej únie, 5. výročia prijatia 

Mgr. Juraj Gerliczi 
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euromeny na Slovensku a volieb do Európskeho parlamentu. 

Cieľom súťaže bolo zvýšiť úroveň všeobecnej informovanosti 

špecifickej cieľovej skupiny – žiakov základných škôl 

o Európskej únii poskytnutím možnosti získať informácie 

a odpovede na otázky o inštitúciách, programoch Európskej 

únie a jednotlivých 

členských štátoch. 

Súťaž zároveň 

umožní poskytnúť 

spätnú väzbu inšti-

túciám Európskej 

únie o dosiahnutej 

úrovni európskeho 

povedomia u mla-

dej generácie Slo-

venskej republiky. 

Súťaž bola v každom kraji trojkolová. V prvom kole súťaže 

v Trenčianskom kraji sa zúčastnilo 9 družstiev. Každú školu 

reprezentovalo trojčlenné družstvo, zložené zo žiakov 6. roč-

níka základných škôl regiónu. Víťazom prvého kola sa stalo 

družstvo šiestakov zo Základnej školy. Trenčín, Hodžo-

va ul. v zložení Michal Kováč, Tatiana Semančíková, Hana 

Lišková s celkovým počtom bodov 263 bodov, pred druž-

stvom Základnej školy Trenčín, Veľkomoravská ul. v zlo-

žení Juraj Staňo, Lucia Miksová, Martina Pecháčková s cel-

kovým počtom 233 bodov a Základnou školou v Soblahove 

v zložení Martin Jozek, Karolína Čupalková, Mikuláš Krátky 

s celkovým počtom 216 bodov. 

 Súťažné družstvá umiestnené na prvom, druhom a treťom 

mieste získali vecné ceny. 

www.tsk.sk 02. 10.2014 

pomocná evidencia 644/1/2014 

 

http://www.tsk.sk/
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Dňa 1. októbra 2014 navštívil v podvečerných hodinách 

Základnú školu Trenčín, Kubranská ulica minister školstva 

Slovenskej republiky Ing. Peter Pellergini, aby do rúk riadi-

teľky školy Mgr. Marty 

Kákošovej odovzdal nálepku 

kvality, ako ocenenie  za 

úspešné zvládnutie previerky 

žiakov deviateho ročníka – 

monitor v uplynulom škol-

skom roku, ktorú školu ude-

lilo Ministerstvo školstva 

Slovenskej republiky, keď 

žiaci školy sa v rámci Trenčianskeho kraja umiestnili na pr-

vom mieste v slovenskom jazyku, ako aj v 

matematike. Personálne zmeny vo vedení mi-

nisterstva školstva neumožnili odovzdanie 

ocenenia predchádzajúcim ministrom školstva 

PhDr. Dušanom Čaplovičom, PhD..  

V úvode stretnutia riaditeľka školy Mgr. 

Marta Kákošová privítala na pôde školy ministra školstva 

a v krátkom prího-

vore ho zoznámila 

so školou. Minister 

Ing. Peter Pelleg-

rini poďakoval za 

privítanie, zároveň 

ocenil trpezlivosť 

všetkých tých, kto-

rých neodradil je-

ho neskorý príchod 

do školy. Minister ocenil činnosť školy v oblasti vzdelávania, 

práve v previerke deviatakov sa škola umiestnila podľa hodno-

tenie INEKO na popredných miestach v rámci Trenčianskeho 
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kraja a Slovenska, za čo ministerstvo školstva škole udelilo 

nálepku kvality, ktorú z jeho rúk prevzala riaditeľka školy 

Mgr. Marta Kákošová. Potom odovzdala riaditeľka školy 

ministrovi školstva, ako spomienku z návštevy školy lineoryt 

Trenčianskeho hradu od akademického maliara Rudolfa Moš-

ka. 

Minister Pellegrini sa zaujímal o starostlivosť mesta pri vy-

užívaní európskych fondov na rekonštrukcie školských ob-

jektov a jeho pomoci školám pri drobnej údržbe. Na otázky 

mu odpovedal vedúci útvaru školstva Mestského úradu 

v Trenčíne Mgr. Jozef Baláž. 

Na stretnutí s ministrom sa zúčastnili všetci pracovníci ško-

ly, ktorí nechceli nechať újsť príležitosť stretnúť sa 

s ministrom osobne a trochu ho potrápiť svojimi otázkami 

o problémoch školy, hlavne v oblasti technického stavu ob-

jektu školy. Na záver stretnutia minister Pelllegrini prisľúbil 

škole finančnú pomoc 12.000 eúr na opravu strechy školy. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 645/1/2014 

 

Žiačka Základnej školy Trenčín, Ulica Dlhé Hony Natália 

Přibilová získala dňa 1. októbra 2014 na krajskom kole súťa-

že v prednese slovenskej rozprávky „Zlatá podkova, zlatý 

vlas, zlaté pero“ prvé miesto s postupom do celoslovenského 

kola v Rimavskej Sobote. 

Info Trenčín 31.10.2014 

pomocná evidencia 748/1/2014 

 

Dňa 3. októbra 2014 sa uskutočnilo v Nákupno – zábavnom 

centre MAX slávnostné  otvorenie putovnej výstavy  pod náz- 

 vom „Moje mesto – mesto povolaní pre deti“ primátorom 

Mesta Trenčín Mgr. Richardom Rybníčkom a predsed-

níčkou občianskeho združenia „Eduplex“ Ing. Marcelou Ku-
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lifajovou pred skupinou dospelých, v ktorej boli zástupcovia 

škôl a skupinou detí zo základných škôl mesta. 

V úvodnom slove Ing. Marcela Kulifajová informovala, že 

vystavená expozícia má 150 m2, na ktorej je umiestnených 

šesť domčekov, ktoré predstavujú šesť firiem z regiónu 

a každá firma predstavuje ur-

čité profésie, ktoré si deti 

môžu pri návšteve expozície 

odskúšať na mieste. Túto pu-

tovnú výstavu videlo asi 40 

tisíc návštevníkov v Žiline, 

Košiciach a od dnešného dňa 

bude výstava na päť mesiacov 

v Trenčíne. Výstava je určená hlavne pre žiakov základných 

škôl a ich rodičov. Jej interaktívne poňatie ponúka prepojenie 

hry so vzdelávaním k lepšej orientácii detí vo svete profesií. 

V závere svojho príhovoru poďakovala všetkým jednotlivcom 

a firmám za pomoc pri inštalovaní výstavy. 

K účastníkom vernisáže výstavy sa prihovoril primátor 

Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, 

ktorý konštatoval, že 

tento projekt dáva 

možnosť najmladšej 

generácii, aby sa zo-

známila s prácou, kto-

rá by ju bavila a našla 

v nej uspokojenie. 

Po týchto príhovo-

roch Ing. Marcela Kulifajová, Mgr. Richard Rybníček so sku-

pinou detí prestrihli symbolickú stuhu otvorenia a potom sku-

pinky detí sa rozdelili do jednotlivých výstavných kójí, 

zľava - Ing. Marcela Kulifajová, Mgr. Richard Rybníček 

strihanie stuhy otvorenie výstavy 
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v ktorých zástupcovia firiem ich zoznamovali so svojimi vý-

robkami. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 663/1/2014 

 

V pondelok 13.októbra 

2014 bolo podpísané v poradí 

už piate memorandum 

o spolupráci, ktoré iniciuje 

spoluprácu medzi strednými 

školami v zriaďovateľskej pô-

sobnosti Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja a súkrom-

ným sektorom. Cieľom me-

moránd je zefektívniť výchovno-vzdelávací proces, prípravu 

žiakov na povolanie, prehĺbiť vzájomnú spoluprácu a väzby 

v oblasti odborného prípravy a vzdelávania.  

Memorandá sa koncipujú na základe možnosti firiem a ich 

príbuznosti k odboru. Konkrétne podmienky vzájomnej spolu-

práce a podpory od firiem 

sa dohodujú v dvojstran-

ných zmluvách medzi 

konkrétnou školou a jed-

notlivými firmami. Pod-

porujú sa študijné aj 

učebné odbory. Spolu tak 

v Trenčianskom kraji pod-

porujú vzdelávanie pre 

prax, po podpise tohto 

memoranda, viac ako 70 zamestnávateľov. 

Slávnostné  podpísanie   Memoranda  o  spolupráci  medzi 

 Trenčianskym samosprávnym krajom zastúpeným jeho pred-

sedom Ing. Jaroslavom Baškom, Strednou odbornou školou 

Ing. Jaroslav Baška pri príhovore 

riaditeľka Ing. Martina Knappová 
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stavebnou Emila Belluša, Staničná 4, 911 05, Trenčín, zastú-

penou jej riaditeľkou Ing. Martinou Knappovou, Trenčian-

skou regionálnou komorou Slovenskej obchodnej a priemy-

selnej komory zastúpenou tajomníkom sekcie Ľudovítom Mi-

čudom a zástupcami zamestnávateľov, ako aj škôl  a kraj-

ských poslancov sa uskutočnilo v priestoroch školy. 

Predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Jaro-

slav Baška okrem iného uviedol, že „toto je prvé memoran-

dum, ktoré je podpísané na 

území Trenčína. Chceme sa 

sústrediť hlavne na komuni-

káciu s rodičmi a žiakmi zá-

kladných škôl. Odborné vzde-

lanie je pre nich istotou získa-

nia zamestnania. Počas štúdia 

budú môcť žiaci absolvovať 

prax v spoločnosti, čím získa-

jú praktické skúsenosti a nebudú sa musieť učiť nanovo po-

stupy. Chceme podporovať Strednú stavebnú školu v Tren-

číne, aj ako Centrum odborného vzdelávania a prípravy. 

„Stavbarina“ je potrebná na trhu, samozrejme, že to súvisí 

s ekonomickým cyklom.“  

Predseda Trenčianskeho kraja Jaroslav Baška otvoril aj 

ďalšiu myšlienku budovania stredoškolského centra. „Sme 

v lokalite na Staničnej ulici v Trenčíne, kde sú tri stredné od-

borné školy, a práve preto je našim zámerom do budúcnosti 

vybudovať tu v Trenčíne moderné stredoškolské centrum – 

tzv. Kampus, kde by sa žiaci vzdelávali, ale mohli napríklad 

tráviť aj svoj voľný čas. Finančné prostriedky by sme chceli 

získať z fondov Európskej únie.“ 

Riaditeľka  Strednej  odbornej  školy  stavebnej  M. Beluša 

Zľava Ing. J. Baška , Ing. M. Knappová pri podpise zmluvy 
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 v Trenčíne Ing. Martina Knappová považuje podpis memo-

randa  za významnú pomoc škole:  „V každom prípade chcem 

vyjadriť poďakovanie generálnym riaditeľom a konateľom fi-

riem ako aj Trenčianskemu samosprávnemu kraju, za ochotu 

komunikovať a spolupracovať s nami dlhodobo, čo je dôležité 

pre fungovanie našej školy. Pre našich žiakov to bude určite 

výhoda, že ich budeme môcť umiestniť k spoločnostiam, kde 

sa budú môcť naučiť potrebným zručnostiam. Rovnako ma te-

ší snaha niektorých 

subjektov vstupovať 

do školských a štu-

dijných osnov, aby 

naši žiaci študovali 

to, čo je moderné 

a nie to, čo sa štu-

dovalo pred desia-

timi rokmi“. 

Za Úrad práce 

soc. vecí a rodiny v Trenčíne podporila podpis memoranda aj 

jeho riaditeľka Ing. Zdenka Tvrdá: „ Prikladám veľký výz-

nam tomuto memorandu. Dennodenne sa stretávame na Úrade 

práce s požiadavkou zamestnávateľov na tesárov, murárov 

a stavebných zámočníkov, ktorú nemôžeme dlhodobo uspoko-

jiť. Predpokladám, že keď vstúpime aktívne do procesov vzde-

lávania, situácia sa zlepší.“ 

Signatármi Memoranda so Strednou odbornou školou 

stavebnou v Trenčíne z 13. októbra 2014 boli: 

Trenčiansky samosprávny kraj, Stredná odborná škola 

Trenčín, Trenčianska regionálna komora Slovenskej obchod-

nej a priemyselnej komory a 13 zamestnávateľov: A 3 spol.  

s.r.o,  Melčice, BETONIC, s.r.o  Trenčín, De BONDT, s.r.o, 

Trenčín, HESCON, s.r.o Trenčín , KERAMING, a.s. , Tren-

čín L BAU  s.r.o. prevádzka Trenčín, MONOLIT Slovakia, 

Zľava Ing. J. Baška , Ing. M. Knappová pri podpise zmluvy 
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s.r.o, Trenčín, REPROGAS, s.r.o,  Moravské  Lieskové,   

R.W.D.  TRADE  s.r.o – stavebná firma,  Trenčín, SCHIE-

DEL, spol. s.r.o, Zamarovce, SIRS DEVELOPMENT Slo-

venská investičná a realitná spoločnosť, akciová spoločnosť, 

STACON s.r.o., Trenčianska Turná, VIA-KOM, s.r.o, Žiar 

nad Hronom. 

www.task.sk 13.01.2014 

pomocná evidencia 673/1/2014 

 

Dňa 20. októbra 2014 sa uskutočnilo v Poprade celosloven-

ské stretnutie riaditeľov katolíckych škôl. Na tomto stretnutí 

sa uskutočnil slávnostný akt odovzdania ocenení, na ktorom 

prevzala riaditeľka Základnej cirkevnej školy sv. Svorada – 

Benedikta Ing. Hana Hulínová medailu „sv. Cyrila a Metoda 

za obnovu a rozvoj cirkevného školstva na Slovensku“ z rúk 

košického arcibiskupa a predsedu komisie Konferencie bisku-

pov Slovenska pre katechizáciu a školstvo Mons. Bernarda 

Bobera. 

Farské listy – Trenčín, január 2015 

 

Odborná konferencia pod názvom „Rozvoj gramotnosti – 

príprava pre život“, ktorá sa konala dňa 5. novembra 2014 

v Trenčíne poukázala na význam rozvoja jednotlivých tipov 

gramotnosti ako dôležitej súčas-

ti kvalitného vzdelania na Slo-

vensku. Záštitu nad podujatím 

prevzal predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaro-

slav Baška.  

Konferencia vytvorila prie-

stor na výmenu a zdieľanie skú-

seností k problematike  gramotnosti. Nadväzuje na „Deň 

gramotnosti“, ktorý sa v školách Trenčianskeho kraja konal 

http://www.task.sk/
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dňa 8. septembra 2014. Jej realizátorom bolo Metodicko-

pedagogické centrum, detašované pracovisko Trenčín, ako 

priamo riadená organizácia Ministerstva školstva, vedy, vý-

skumu a športu Slovenskej republiky. 

„Zapojením takmer 12.000 žiakov do „Dňa gramotnosti“, 

ako aj prezentovaním overených skúseností pred 120 účast-

níkmi konferencie potvrdil predpoklad organizátorov, že vý-

sledky medzinárodných 

meraní PISA nie sú ško-

lám ľahostajné a rozvoju 

gramotností venujú 

v edukačnom procese 

zvýšenú pozornosť,“ po-

vedala Ing. Miroslava 

Jakubeková, z detašova-

ného pracoviska Meto-

dicko-pedagogického 

centra Trenčín. Podľa PISA žiaci v Slovenskej republike do-

sahujú podpriemerné výsledky v rámci krajín OECD.  

Na úvod konferencie odzneli plenárne prednášky zástupcov 

priamo riadených organizácií Ministerstva školstva, vedy, vý-

skumu a športu Slovenskej republiky, z Národného ústavu cer-

tifikovaných meraní vzdelávania, Štátneho pedagogického ús-

tavu a Štátnej školskej 

inšpekcie. Druhá časť 

konferencie bola veno-

vaná výsledkom „Dňa 

gramotnosti“ v školách 

Trenčianskeho kraja. 

Tie na základe výzvy 

Metodicko-pedagogic-

kého centra, detašova-

ného pracoviska Tren-
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čín pripravili pre svojich žiakov rôzne aktivity a programy 

zamerané na podporu zvýšenia gramotnosti, napríklad v čita-

teľskej, digitálnej, matematickej, finančnej, štatistickej, me-

diálnej, prírodovednej aj informačnej. Celkovo sa zapojilo 74 

materských, základných a stredných škôl  (11 stredných škôl, 

44 základných škôl a 19 materských škôl), 581 tried a 11.528 

žiakov, s ktorými pracovalo viac ako 700 pedagógov.  

Prednášajúci pedagogickí zamestnanci z jednotlivých typov 

škôl  Trenčianskeho kraja sa vo svojich príspevkoch podelili 

s osvedčenými pedagogickými skúsenosťami z  rozvoja vy-

braných gramotností z reálnej praxe. „Metodicko-pedagogické 

centrum v Trenčíne bude preto v aktivitách na podporu gra-

motností pokračovať.  Jednotlivci aj kolektívy si môžu vybrať 

z bohatej ponuky akreditovaných programov KV, odborných 

seminárov a ďalších podujatí. Najbližšie podujatie  pre učite-

ľov geografie je venované rozvoju prírodovednej gramotnos-

ti.“ dodala Ing. Mirka Jakubeková. 

 www.sme.sk 05.11. 2014 

 pomocná evidencia 760/1/2014 

 

Viac ako 80 žiakov a študentov, ktorí v uplynulom škol-

skom roku úspešne reprezentovalo Slovenskú republiku na 

medzinárodných predmetových olympiádach a športových či 

umeleckých súťažiach, ktorí si dňa 11. novembra 2014 prevza-

lo z rúk ministra školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej 

republiky Ing. Petra Pellegriniho „Pamätný list sv. Goraz-

da“.  

Medzi ocenenými študentmi bolo aj desať študentov stred-

ných škôl Trenčianskeho kraja a štyria študenti z Gymnázia 

Ľudovíta Štúra v Trenčíne: 

- Filip Ayazi, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, za úspešnú re-

prezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej fyzi-

kálnej olympiáde a získanie bronzovej medaily. 

http://www.sme.sk/
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- Lukáš Janošík, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, za úspešnú 

reprezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej bio-

logickej olympiáde a získanie striebornej medaily. 

- Michal Ržonca, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, za úspešnú 

reprezentáciu Slovenskej republiky na Olympiáde Európ-

skej únie v prírodných vedách a získanie bronzovej medai-

ly.  

- Ján Hunák, Gymnázium Ľ. Štúra, Trenčín, za úspešnú re-

prezentáciu Slovenskej republiky na Medzinárodnej olym-

piáde mladých vedcov a získanie bronzovej medaily. 

Slávnostné podujatie sa uskutočnilo v Bratislave pri príleži-

tosti Medzinárodného dňa študentstva, ktorý si pripomíname 

aj ako „Deň boja za slobodu a demokraciu“.  

Podľa ministra je dnešné ocenenie pre študentov poďako-

vaním, že sa dali na neľahkú cestu. Ocenil ich úsilie a snahu 

presadiť sa a zaželal im, aby si tento prístup zachovali. Záro-

veň pripomenul odkaz blížiaceho sa „Dňa boja za slobodu 

a demokraciu“, kde práve študenti zohrali významnú úlohu. 

„Bol by som veľmi rád, aby ste sa stali aj vy podobným prí-

kladom pre svojich rovesníkov a pozitívnym vzorom, ktorý im 

ukáže cestu k úspechu. Cestu správnym smerom, ktorá im 

pomôže zorientovať sa v živote a nájsť uplatnenie v prospech 

celej spoločnosti.“  

www.tsk.sk 12.11.2014 

pomocná evidencia 771/1/2014 

 

Dňa 11. novembra 2014 sa uskutočnila na Základnej škole 

Trenčín, Novomeského ulica prezentácia celoslovenského pro-

jektu pod názvom „Druhý krok“, ktorý rieši 

emociálne vzdelávanie detí, ako šikanu, ag-

resivitu detí, útoky na učiteľov. 

Podujatie moderovala herečka Bibiana 

Ondrejková, ktorá privítala zúčastnených 
Bibiana Ondrejková 
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pedagógov, zástupcov médií a osobitne primátora Mesta Tren-

čín Mgr. Richarda Rybníčka. Projekt pod názvom „Druhý 

krok“ priblížila školská psychologička prof. PhDr. Eva Gaj-

došová, PhD. vo svojom vystúpení, ktorý 

v školskom prostredí rieši agresiu, násilie, 

šikanovanie, týranie, hyperaktivitu, intro-

verziu a rozvíja u detí empatiu, komunikač-

né zručnosti, morálne správanie, dobré so-

ciálne vzťahy, súdržnosť v triede a spolu-

prácu školy a rodiny. Uviedla, že v roku 

2014 vďaka podpore spoločnosti GSK Slovensko sa podarilo 

vyškoliť a certifikovať 96 pedagógov a program „Druhý krok“ 

sa tak dostal do 54 škôl na Slovensku a štyri školy sú práve na 

Slovensku. V súčasnosti je do tohto projektu zapojených 154 

základných škôl, ktoré tento program zaradili do vyučovania 

v rámci predmetu etická výchova. Program funguje na princí-

pe fotografií, ktoré zobrazujú konkrétnu emóciu, alebo situá-

ciu – šťastné deti, smutné  aj nehnevané deti. Na základe spo-

mínaných fotografií vedie špeciálne vyškolený pedagóg 

s deťmi diskusiu či sa v takejto situácii ocitli, kedy a ako ju 

riešili. V prípade negatívnych emócií sa snaží žiakov priviesť 

ako smutnému kamarátovi pomôcť.  

„V súčasnej uponáhľa-

nej dobe je pre rodičov ne-

smiernou pomocou, ak sa 

dieťa zdokonalí v sociá-

nych a komunikačných 

zručnostiach práve vďaka 

škole a pedagógom. Rodi-

čia mnohokrát netušia, čo 

ich dieťa v škole prežíva“, 

vysvetlila psychologička prof. PhDr. Eva Gajdošová, PhD. 

Učitelia  zvýrazňujú prínos  programu aj  u výrazne introvert- 

prof. PhDr. Eva Gajdošová 

primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček 
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 ných detí, ktoré sa nechceli prejaviť v triede pred ostatnými 

žiakmi. Žiaci postupne získali odvahu rozprávať o sebe, o svo-

jich pocitoch a zapojiť sa do sociálnej komunikácie. Účinok sa 

prejavil aj pri riešení konkrétnych konfliktných situácií 

v triede, v ktorých začali deti používať zručnosti osvojených 

z modelových situácií. Vďaka pravidlám, ktoré so svojimi 

žiakmi učitelia dohodli, začali sa deti navzájom viac počúvať, 

prestali si skákať d reči a začali si viac pomáhať. 

V rámci diskusie vystúpil aj primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, ktorý povedal, že bol by rád, keby mohol 

povedať, že na trenčianskych základných školách boli pojmy 

šikana alebo agresia neznáme. Žiaľ to nie je pravdou. Nevy-

hýbajú sa ani našim 

školám. Aj preto vzni-

kol v roku 2009 jedi-

nečných projekt škol-

ských pedagógov 

v meste Trenčín, jediný 

na Slovensku, v rámci 

ktorého mesto Trenčín 

finanačne podporuje 

pôsobenie šiestich sociálnych pedagógov na našich školách. 

Preto sa teším z projektu „Druhý krok“, ktorý treba považovať 

za nadstavbu toho, čo naši sociálni pedagógovia urobili. 

Záverom treba dodať, že program „Druhý krok“ vypraco-

vala organizácia Committee for Children zo Seatllu v USA aje 

už viac ako 15 rokov súčasťou školského vyučovania aj 

v krajinách Európy – Fínska, Nemecka, Nórska, Dánska, 

Švédska, Veľkej Británie, Islandu a Lotyšsku. V rokoch 2003 

až 2007 bola jeho efektívnosť overovaná aj na slovenských 

školách. Udelenie akreditácie Ministerstvom školstva potvr-

dzuje jeho úspešnosť. Fungovanie programu „Druhý krok“ za-

strešuje občianske združenie „Profkreatis“. 
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vlastné poznámky 

pomocná evidencia 771/1/2014, 772/1/2014 

 

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne si dňa                

14. novembra 2014 na slávnostnej pedagogickej rade pripo-

menula 95. výročia svojho založenia. Jej rokovanie otvorila 

Ing. Monika Bulková, ktorá pozdravila prítomných hostí me-

novite zastupujúcu vedúcu odboru školstva a kultúry Úradu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Danielu Hilčíkovú, 

primátora Mesta Trenčín Mgr. Richarda Rybníčka a zástup-

cov Obvodného školského úradu v Trenčíne, Krajskej školskej 

inšpekcie v Trenčíne, riaditeľov stredných škôl a všetkých pe-

dagógov jubilujúcej školy. 

Deväťdesiat ročnú históriu pedagogickej 

činnosti školy priblížil vo svojom slávnost-

nom príhovore Ing. Ľubomír Jandík. Oso-

bitne zvýraznil výsledky študentov v oblasti 

športu, v oblasti rýchlostného písania na pí-

sacom stroji a v oblasti účtovníctva. 

Potom pokračoval program pozdravom zastupujúcej odbo-

ru školstva a kultúry Úradu Trenčianskeho sa-

mosprávneho kraja Ing. Daniely Hilčíkovej, 

ktorá jubilujúcej škole prisľúbila 

na rok 2015 finančné prostried-

ky na zateplenie budovy, čo prí-

tomní ocenili potleskom. Na jej príhovor nad-

viazal primátor Mesta Trenčín Mgr. Richard 

Rybníček, ktorý sa priznal, že bol študentom 

tejto školy, o ktorej išiel chýr, že bola výni-

močná. Aj po rokoch je hrdý na to, že bol študentom tejto ško-

ly. Medzi jednotlivými pozdravmi vystúpila s hudobným čís-

lom v hre na husle žiačka 4. C triedy Susanne  Marčeková 

a veršami poézie Andrea Kokešová. 

Ing. Ľubomír Jandík 

Ing. Daniela Hilčíková 

Mgr. Richard Rybníček 
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Na záver podujatia Mgr. Alena Pašková vo 

svojom vystúpení priblížila osobnosť dr. Milana 

Hodžu. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 786/1/2014  

 

Mesto Trenčín v spolupráci so Základnou umeleckou 
školou Karola Pádivého Trenčín zorganizovalo v dňoch 19. 
a 20. novembra 2014 jubilejný 45. ročník regionálnej súťaže 
v speve ľudových piesní „Trenčianske hodiny“.  

Súťaže sa zúčastnilo 56 dievčat a chlapcov z 18 základných 
škôl tren-čianskeho regiónu, ktorí pred odbornou porotou 
zaspievali 112 slo-
venských ľudových 
piesní. Odborná po-
rota v zložení Slávka 
Švajdová, Žofia Se-
kerková a Ľubica 
Kršáková hodnotila 
intonáciu a rytmus 
piesní, ale i celkový 
umelecký dojem sú-
ťažiacich detí.   

Víťazi si odniesli diplomy a vecné ceny, ktoré zabezpečilo 
Mesto Trenčín a Základná umelecká škola K. Pádivého v 
Trenčíne.  
 
Výsledková listina 19. novembra 2014 

1. kategória 
Ema Papierniková – Horné Srnie 
Petra Zichová – Trenčín, Hodžova 
Janka Koníčková – Dolná Súča 
Šimon Holíček – Dolná Súča 

2. kategória 
1. Laura Laurinčíková – Trenčín, Bezručova 

Mgr. Alena Pašková 
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1.  Kristína Múdra – Drietoma 

2. Emma Rožníková - Dolná Súča 
3. Lukáš Fabuš – Horné Srnie 
3. Petra Trúnková – Dolná Súča 

3. kategória 
1. cena neudelená  
2. Radka Trúnková – Dolná Súča 
2.  Kristína Bahnová – Dolná Súča 
Cena poroty:  Erika Puterová – Trenčín, Ľ. Stárka 

Výsledková listina 20. novembra 2014 

1. kategória 
1. Soňa Maradíková – Trenčín, Dlhé Hony 
2. Soňa Bellová – Trenčín, Veľkomoravská 
3.  Jasmína Mikušová – Trenčín, Dlhé Hony 
3.  Adam Krovina – Horná Súča 
Cena poroty:  Michal Červeňan – Trenčianske Stankovce 

2. kategória 
1. Barbora Magulová – Trenčín, Dlhé Hony 
1.  Tomáš Lendvay – Trenčín, Dlhé Hony 
2. Nina Kohoutová – Trenčín, Dlhé Hony 
2.  Sabína Fraňová – Trenčianske Stankovce 
3. Urban Zahumenský – Trenčín, Dlhé Hony 

3. kategória 
1. Barbora Horňáková – Trenčín, Veľkomoravská 
1.  Dana Birasová – Horná Súča 
2. Emma Ďuríková – Trenčín, Dlhé Hony 
3. Alžbeta Reháková - Trenčín, sv. Svorada a Benedikta 
3.  Jozef Chupáč – Horná Súča 

Odborná porota ústami jej pred-

sedkyne Slávky Švajdovej poďakovala 

všetkým súťažiacim, ktorí svojou 

účasťou v súťaži „Trenčianske hodiny“ 

napomáhajú k šíreniu slovenskej ľu-

dovej piesne, zvlášť z nášho trenčian-
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skeho regiónu a v neposlednom rade aj k udržiavaniu tradícií 

našich predkov. Dôkazom vzťahu súťažiacich detí k regio-

nálnym tradíciám bolo aj ich vystupovanie v ľudových 

krojoch z blízkeho okolia Trenčína. 

vlastné poznámky 

pomocná evidencia 806/1/2014 

 

Je to už neuveriteľných 95 rokov, odkedy sa otvorili po pr-

výkrát dvere Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Pri príleži-

tosti tohto jubilea žiaci gymnázia pripravili veľkolepú sláv-

nostnú akadémiu, ktorá sa uskutočnilo dňa 3. decembra 

2014. Sálu Posádkového klubu v Trenčíne zaplnili súčasní 

žiaci aj bývalí absolventi, pedagogický zbor, vedenie gymná-

zia a hostia. Pozvanie na oslavy prijali aj riaditeľ Úradu Tren-

čianskeho samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerlici, primátor 

Mesta Trenčín Mgr. Richard Rybníček, vedúca odboru škol-

stva Trenčianskeho samosprávneho kraja Ing. Daniela Hilčí-

ková, vedúca odboru školstva Okresného úradu v Trenčíne 

Mgr. Iveta Kováčiková a riaditeľka Krajského centra voľné-

ho času v Trenčíne Mgr. Renáta Bieliková. 

Riaditeľ Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne 

RNDr. Pavol Kováč  vo svojom úvod-

nom príhovore k oslave 95. výročia zalo-

ženia Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne pri-

pomenul, že v roku tohto významného ju-

bilea je potrebné spomenúť aj ďalšie dve 

výročia a to  65. výročie založenia Folk-

lórneho súboru „Trenčan“, ktorý pôsobí v rámci školy a 15. 

výročie založenia slovensko-francúzskej sekcie Gymnázia Ľ. 

Štúra.  

Vo svojom príhovore pripomenul aj bohatú históriu gym-

naziálneho školstva v Trenčíne, ktorá sa začal písať v  roku 

1570. Súčasne pripomenul, že na túto bohatú úspešnú históriu 
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naviazali všetky generácie študentov až po dnešok. Najmä po-

sledné obdobie zvýrazňujú školské úspechy a ocenenia, ktoré 

získali žiaci Gymnázia Ľ. Štúra na Slovensku a v zahraničí. 

Táto úspešnosť len potvrdzuje, že súčasné jubileum nekončí 

v úspešnosti novej študujúcej generácie na Gymnáziu Ľ Štúra, 

ale deväťdesiatpäť ročné skúsenosťami a s elánom stále no-

vých generácií pedagógov  a študentov potvrdzuje, že gymná-

zium pokračuje v nastúpenej ceste, ktorú posúva do ďalšej di-

menzie.  

K prítomným sa prihovoril aj riaditeľ Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Mgr. Juraj Gerli-

ci, ktorí v mene predsedu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ing. Jaroslava Baš-

ku srdečne zablahoželal škole k výročiu. 

Zvýraznil myšlienku „to, že keď Gymná-

zium Ľ. Štúra dokázalo úspešne fungovať 

taký dlhý čas je potvrdením jeho života-

schopnosti, kvalitného vedenia a kvalifikovaných pedagógov. 

Školu ale netvorí len vedenie či pedagogický zbor. Do histórie 

školy prispieva každý jeden študent.“ Úspešným pätnástim 

pedagógom odovzdal riaditeľ Úradu Trenčianskeho samo-

správneho kraja Mgr. Juraj Gerlici ďakovné listy predsedu 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Jubilujúcu školu pozdravil aj primátor Mesta Trenčín Mgr. 

Richard Rybníček, pre ktorého bolo Gymnázium Ľ. Štúra po-

jmom, v ktorom študovalo veľa jeho ka-

marátov a s niektorými vytvoril hudobnú 

skupinu „Bez ladu a skladu“. Zaželal pe-

dagógom a študentom školy veľa úspe-

chov. Žiaci a profesori Gymnázia Ľ. Štúra 

pre hostí pripravili bohatý program, počas 

ktorého vystúpilo množstvo talentov. 

Ladnosť a pestrosť pohybu predviedlo hneď niekoľko taneč-

Mgr. Juraj Gerlici 

Mgr. Richard Rybníček 
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ných skupín, medzi ktorými nechýli folklórny súbor Trenčan, 

Tap Dance Quartet, Aura Dance a iné. Priaznivcov hudby 

potešilo vystúpenie gitaro-

vého dua. Nechýbali ani re-

citačné a žonglérske vystú-

penia. Na svoje si prišli aj 

priaznivci bojových umení 

karate, zápasenia v grécko-

rímskom štýle a športového 

fitness. Slávnostný program 

sa ukončil dlhotrvajúcim potleskom všetkých prítomných 

v sále. 

www.tsk.sk 04.12.2014  

pomocná evidencia 841/1/2014 

 

Trenčianska univerzita Alexandra Dubčeka dňa 9. decem-

bra 2014 otvorila nové vedecké pracovisko pre výskum 

Plazmových aplikácií, ktoré bolo vybudované v rámci pro-

jektu „Rozvoj kooperačnej a vzdelávacej platformy pre zvyšo-

vanie cezhraničnej konku-

rencieschopnosti v oblasti 

využitia plazmových apli-

kácií pre sklo a keramické 

technológie“. Projekt bol 

riešený v operačnom prog-

rame cezhraničnej spolu-

práce Slovenská republika – 

Česká republika 2007 – 

2013.  

Hlavným cieľom projektu bolo vybudovanie siete a koope-

račnej platformy partnerských inštitúcií v cezhraničnej oblasti 

zameraných na inovatívne sklo- keramické technológie, dobu-

dovanie potrebnej infraštruktúry v jestvujúcich priestoroch, 
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vytvorenie vzdelávacieho programu zameraného na aplikačné 

špecifiká sklokeramických materiálov a plazmových techno-

lógií. Dôležitým cieľom projektu je tvorba spoločného postu-

pu pri výchove odborníkov, ktoré zabezpečí výmenu know-

how a skúseností v predmetnej oblasti. Projekt umožní tiež 

transfer technológií do praxe.  

„Transferom techno-

lógií medzi partnermi 

projektu a zavádzaním 

nových technológií 

v podnikateľskom sekto-

re bude sa prostredníc-

tvom projektu znižovať 

energetická náročnosť vo 

výrobách predstavujú-

cich záťaž pre životné prostredie. Vďaka využívaniu moder-

ných technológií a postupov dopomôžeme podnikom k rastu 

ich konkurencieschopnosti.“ vyzdvihol vo svojom príhovore 

rektor doc. Ing. Jozef Habánik, PhD. vysokú pridanú hodno-

tu projektu.  

Realizovanie projektu posilňuje trvalo udržateľná cezhra-

ničná spolupráca. Dobudovaním a skvalitnením inovačných a 

vzdelávacích centier a zavedením nových metód aplikovaného 

výskumu sa zlepší prepojenie regionálnych i národných vý-

skumných a vývojových inštitúcií, zároveň výstupy môžu slú-

žiť i k nadviazaniu spolupráce s priemyselnými podnikmi v 

celom oprávnenom území operačného programu Slovenskej 

a Českej republiky. Výmena skúseností zintenzívni transfer 

know-how a vzájomné využívanie technológií regionálnymi i 

národnými výskumnými a vzdelávacími inštitúciami. 

tnuad.sk 10.12.2014 

 

Spoločnosť  „Kia Motors Slovakia“ zorganizovala v tomto 
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roku súťaž s názvom „KIA Innovation Award“ pre študen-

tov univerzít a vysokých škôl z celého Slovenska 

a vyhodnotila dňa 16. decembra 2014. Úlohou ambicióznych 

študentov bolo vypracovať projekty na témy:  

1) „Inovácia v konštrukcii kolesových vozidiel a ich energe-

tických zdrojov, 

2) Modernizácia výrobných technológií a postupov v automo-

bilovom priemysle so 

zameraním na ekoló-

giu, materiálové a 

priemyselné inžinier-

stvo, starostlivosť o 

zákazníkov a popre-

dajné služby. 

O finančný grant na 

nákup učebných po-

môcok sa v poradí už 

v piatom ročníku súťaže uchádzali študenti zo štyroch univer-

zít s celkovo 10-timi projektmi. Hodnotiacu komisiu a odbor-

níkov z automobilového výrobného závodu KIA najviac oslo-

vil projekt terénneho pásového minivozidla s elektrickým po-

honom. Jeho autormi boli študenti Daniel Siekela a Dominik 

Malec pod vedením  pedagóga Ing. Ivana Kopeckého, PhD.  

z Fakulty špeciálnej techniky Trenčianskej univerzity Ale-

andra Dubčeka v Trenčíne, ktorí si vybojovali prvé miesto. 

Študenti sa pri jeho návrhu snažili o nekonenčný prístup s cie-

ľom zachovať estetickú hodnotu. Vozidlo bude po následnom 

skonštruovaní využiteľné pri drobných domácich prácach, vo 

variáciách pre ozbrojené sily, presumy a záchranné zložky. 

Uznanie študentom vyjadril aj doc. Ing. Jozef Habánik, 

PhD.   rektor Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka 

v Trenčíne, keď  povedal: „Gratulujem  našim  študentom Da- 



468 
 

 nielovi Siekelovi a Dominikovi Malecovi za prvé miesto v 

súťaži „KIA Innovation Award 2014“ i vedeniu fakulty, ktoré 

študentov plne podporovalo. Verím, že aj ďalší študenti si 

z nich vezmú príklad a počas svojho štúdia sa zapoja do po-

dobných aktivít. Každá mimoškolská 

aktivita zvyšuje zručnosti študentov 

a samozrejme aj uplatnenie na trhu 

práce.“ Naši študenti obstáli v silnej 

konkurencii a umiestnili sa na 1. 

mieste. Na realizáciu projektu tak 

získali od Kia Motors Slovakia dotá-

ciu vo výške 5 000 Eur. Viceprezi-

dent KIA Motors Slovakia zároveň 

ponúkol študentom možnosť za-

mestnania v závode KIA Motors 

Slovakia po absolvovaní štúdia. 

www.tsk.sk 05. 01.2015 

 

Dňa 17. decembra 2014 bola vyhodnotená celoslovenská 

súťaž „Študentská osobnosť Slovenska v roku 2014“, ktorá 

spoznala svojich víťa-

zov. Držitelia cien po-

chádzajú z radov štu-

dentov vysokých škôl 

a Slovenskej akadé-

mie vied. Víťazi dis-

ponujú výnimočným 

talentom, ktorý doká-

zali pretaviť do pozoruhodných, či dokonca medzinárodných 

úspechov. Do súťaže bolo nominovaných celkovo 66 študen-

tov vysokých škôl a vedeckých pracovísk v 11 súťažných ka-

tegóriách. Tieto vyznamenania udeľovala organizácia „Junior 
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Chamber International – Slovakia“ už po jubilejný desia-

tykrát. 

V súťažnej kategórii Hutníctvo, strojárstvo a energetika 

zvíťazil Ing. Martin Ďuriš, absolvent študijného programu – 

špeciálna strojárska technika z Fakulty špeciálnej techniky 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne. 
Zablahoželať k úspechu mu osobne prišiel aj rektor Trenčian-

skej univerzity Alexandra 

Dubčeka v Trenčíne doc. 

Ing. Jozef Habánik, PhD.  
Rektor pri gratulácii Ing. 

Martinovi Ďurišovi pove-

dal, že „už pri nominácii na 

Študentskú osobnosť Slo-

venska 2014 som bol na 

Vás, ako na nášho absol-

venta, veľmi hrdý. Viem, že 

za takýmto úspechom bolo veľa tvrdej práce a svedomitého 

štúdia. Verím, že i naďalej budete po-

kračovať v rozvoji svojho potenciálu 

a budete dosahovať vyššie ciele. Z ce-

lého srdca Vám úprimne gratulujem.“ 

Absolventa Trenčianskej univerzity 

Alexandra Dubčeka v Trenčíne Ing. 

Martina Ďuriša, si všimli až na dru-

hom konci zemegule v Austrálii. 

Oslovili ho z austrálskeho závodného 

tímu Austech Motorsport, aby navr-

hol funkčný externý dizajn pre okru-

hový pretekársky špeciál Hyundai 

Genesis Coupe GTR. Jeho grafické 

modely sa tímu natoľko páčili, že mu 

dali ponuku vytvoriť funkčný exteriér pre európsku GT3, kto-

Ing. Martin Ďuriš 
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rá spadá pod Medzinárodnú automobilovú federáciu. Podarilo 

sa mu navrhnúť tento pretekársky špeciál vo forme agresívne-

ho, príťažlivého a originálneho funkčného dizajnu.  V samot-

nom návrhu použil aerodynamické prvky, ktoré usmerňujú a 

využívajú silu prúdiaceho vzduchu k docieleniu vyššieho vý-

konu. Obrovské krídlo, široké blatníky, podnárazník, kapota s 

odvetrávacími otvormi a veľké odľahčené kolesá prinášajú pre 

závodný špeciál hlavne zlepšenie jazdných vlastností. 

Jeho ďalším úspechom je projekt Toyoty Tundry na súťaži 

SEMA Show v Las Vegas, kde navrhol zadnú časť kapoty 

pick-upu pre motokrosový tím. Na najväčšom podujatí svojho 

druhu na svete tak získal jeho konštrukčný tím prvé miesto. 

Martin Ďuriš získal rôzne ocenenia v oblasti virtual tuningu. 

tnuad.sk 19.12.2014 

 

 


