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Výchova a vzdelávanie detí a mládeže je jednou z najzákladnejších, najnáročnejších, 
najnákladovejších, ale i najefektívnejších aktivít spoločnosti, ktorá hľadí do budúcna a má 
záujem na svojom rozvoji. Už stará pravda hovorí, že najefektívnejšia investícia je investícia 
do vzdelania. O tom, ako dačo dosiahnuť, už hovoril J. A. Komenský, keď vyslovil myšlienku 
- parafrázujem: Keď sa má niečo podariť, musia byť splnené tri podmienky: môcť, chcieť 
a vedieť. Ak niektorá z nich nie je splnená, nastáva problém.  
 

Preto sme v uplynulom období mali tieto axiómy a myšlienky na pamäti i v meste 
Trenčín, keď sme v uplynulom období formulovali ciele a stanovovali cesty, ako tieto ciele 
dosiahnuť v rámci možností mesta. Najmä vďaka našim pedagogickým i nepedagogickým 
pracovníkom v materských školách, základných školách a ďalších inštitúciách sme sa od 
roku 2010 pohli podstatne dopredu v oblasti výchovy a vzdelávania, i keď ciele, vôľa 
a chcenia boli podstatne vyššie, ale objektívne podmienky – najmä nedostatok finančných 
prostriedkov – nás „držali pri zemi“ a v realite. Pre všeobecnú orientáciu sú v tejto správe 
uvedené i štatistické údaje, týkajúce sa mesta Trenčín. Podrobnejšie údaje o výchovno-
vzdelávacej činnosti, jej výsledkoch a podmienkach škôl a školských zariadení 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Mesta Trenčín v jednotlivých školských rokoch sú k dispozícii 
na Útvare školstva MsÚ Trenčín alebo na webovej stránke mesta v časti OBČAN – Školský 
úrad. 

 
Pre získanie dostatočného množstva informácií pre riadenie, rozhodovanie 

a stanovovanie cieľov pre ďalšie obdobia Komisia školstva svoje zasadnutia 1x za mesiac 
uskutočňovala  priamo v priestoroch jednotlivých MŠ,ZUŠ a ZŠ, čím sa vytvorili veľmi dobré 
pracovné i priateľské vzťahy a problémy sa mohli riešiť otvorene, často rýchlo a efektívne.  

 

I.  METODICKÉ USMERŇOVANIE ŠKÔL A ŠKOLSKÝCH ZARIADENÍ  

 

Útvar školstva pravidelne mesačne organizuje pracovné porady riaditeľov škôl 

a školských zariadení. Riaditelia sú pravidelne informovaní o aktuálnych všeobecne 

záväzných právnych predpisoch, rezortných predpisoch, metodických usmerneniach 

a koncepciách. Zamestnanci útvaru školstva sprostredkovávajú informácie z porád odboru 

školstva OÚ Trenčín a pracovných stretnutí, ktoré organizovalo ministerstvo školstva, 

prípadne iné inštitúcie. Podľa potrieb a ponúk je vytváraný priestor na prezentáciu hostí – 

reprezentantov rôznych organizácií spolupracujúcich v oblasti vzdelávania alebo 

skvalitňovania materiálno-technického vybavenia škôl či školského stravovania. 

Prostredníctvom uznesení sú  zadávané krátkodobé i dlhodobé úlohy.  

Útvar školstva poskytuje priebežne odbornú a poradenskú činnosť podľa požiadaviek 

riaditeľov škôl z oblasti personálnej, pracovno-právnej, metodickej, vydávaní rozhodnutí, 

vypĺňaní štatistických výkazov, vedení pedagogickej dokumentácie, pri riešení 

prevádzkových problémov či pri príprave a tvorbe rozpočtu. Útvar školstva pravidelne 

a ústretovo spolupracuje s Komisiou školstva pri MsZ a i vďaka jeho pracovníkom komisia 

plnila svoje niekedy i „nadštandardné“ úlohy včas a kvalitne. 

 

II.  KRÁTKA ŠTATISTIKA SÚČASNÉHO STAVU  
 
V ROKU 2013 bolo v zriaďovacej pôsobnosti mesta Trenčín zaradených  

 
 9 základných škôl s celkovým počtom žiakov 4124,  

 16  materských škôl s celkovým počtom detí 1505, z toho 495 predškolákov, 

 21 školských jedální ( 14 pri MŠ a 7 pri ZŠ), 

 Základná umelecká škola Karola Pádivého s počtom 1 202 žiakov 
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 Centrum voľného času s celkovým počtom 433 žiakov. 
 

V základných školách, ZUŠ aj v CVČ v šk. r. 2012/2013 pracovalo  345 

pedagogických zamestnancov. Neustále narastá počet pedagogických zamestnancov, 

ktorí absolvujú kontinuálne vzdelávanie a získavajú tak kreditové príplatky. V trenčianskych 

základných školách dosiahla odbornosť vyučovania 95,63 %, v ŠKD 100 % a v ZUŠ 94,3 %. 

V troch ZŠ bola 100 % odbornosť vyučovania - ZŠ, Hodžova, Na dolinách a Potočná.    

 

A.  POČTY ŽIAKOV A TRIED – za šk. r. 2012/2013 

 

a) Základné školy 

 

V 192 triedach základných škôl sa vzdelávalo 4 110 žiakov, z toho 83 žiakov so 

zdravotným znevýhodnením. Činnosť výchovno-vzdelávacieho školského zariadenia – 

školský klub detí (ďalej len ŠKD) využívalo 1 399 detí. 

 

Základná škola 
Počet 

žiakov 
Počet tried 

Počet  žiakov 

so zdravotným 

znevýhodnením 

Počet žiakov 

v ŠKD 

Počet oddelení 

Bezručova 451 21 15 211 

Dlhé Hony 631 27 6 240 

Hodžova 877 40 22 314 

Kubranská 317 19 4 123 

Na dolinách 229 11 3 78 

L. Novomeského 677 31 8 194 

Potočná 62 3 1 25 

Veľkomoravská 606 27 17 130 

Východná 260 13 7 84 

spolu 4110 192 83 1399 

 

V súlade so všestranným rozvojom vzdelania je na ZŠ v rámci vyučovacieho procesu 

zabezpečovaná i výučba cudzích jazykov. 

 

ODBORNOSŤ VYUČOVANIA CUDZÍCH JAZYKOV VYJADRENÁ V %  

Cudzí jazyk 

Základná škola 

Anglický Nemecký Ruský Francúzský Španielský 

Bezručova 70 75 100 0 0 

Dlhé Hony 83,5 100 100 0 0 

Hodžova 100 100 100 0 0 

Kubranská 92 100 100 0 0 

Na dolinách 100 0 100 0 0 

L. Novomeského 61,9 100 100 0 0 
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Potočná 100 0 0 0 0 

Veľkomoravská 73,2 94,3 0 0 0 

Východná 79,5 100 100 0 0 

spolu 84,45 96,16 100 0 0 

                

                 Z tabuľky vyplýva, že problém s odbornosťou vyučovania anglického jazyka 

pretrváva. Naďalej sa znižuje záujem o učenie nemeckého jazyka. Naopak, vzrastá záujem 

o ruský jazyk. Vyučuje sa v siedmich školách, odbornosť RJ je zabezpečená na 100 %. 

 

b) Základná umelecká škola K. Pádivého 

 

Základnú umeleckú školu K. Pádivého navštevovalo 1 203 žiakov, z toho 

individuálnu formu vzdelávania absolvovalo 497 žiakov a skupinovú formu 670 žiakov.  

V šk. r. 2012/2013 nastali zmeny v rozmiestnení tried a umeleckých odborov ZUŠ. 

Pokým do r. 2013 sídlili v troch mestských budovách, v apríli 2013 po vysťahovaní knižnice 

sa do uvoľnených priestorov na Nám. SNP č. 2 presunuli výtvarný, tanečný a literárno-

dramatický odbor. Do rekonštrukcie budovy smerovala jedna z najväčších mestských 

investícií v uplynulom období v objeme 154 tis.€ (nové okná, fasády, zateplenie). 

  

c) Centrum voľného času 

 

Centrum voľného času poskytovalo pre svojich 387 členov – z toho 355 detí do 15 

rokov a 32 mládežníkov nad 15 rokov - nasledovné činnosti:  

 Pravidelná záujmová činnosť – 27 krúžkov ( 413 detí) spoločenskovedných, 

prírodovedných, technických, umeleckých, športových.  

 Príležitostná záujmová činnosť – 61 akcií, počet zúčastnených 3530 detí a mládeže. 

 Rekreačná činnosť – 5 aktivít, počet zúčastnených 51. 

 Metodická činnosť - školenie, inštruktáž.  

 Organizácia okresných, regionálnych a krajských súťaží a olympiád – spolu 1115 

s celkovým počtom účastníkov 3 326. 

 

d) Materské školy 

 
Materské školy v meste Trenčín sú riadené mestskou rozpočtovou organizáciou Školské 
zariadenia mesta Trenčín (ŠZTN). 
 
V školskom roku 2012/2013 bolo v správe ŠZTN 16 materských škôl (MŠ), ktoré v 67 
triedach navštevovalo v priemere 1449 detí. Výchovno-vzdelávaciu činnosť s deťmi 
predškolského veku v 66 triedach vykonávalo 135 kvalifikovaných učiteliek a o čistotu 
prostredia a prípravu stravy sa staralo 77 prevádzkových zamestnancov. Umiestnenie MŠ je 
dislokované po celom Trenčíne v nadväznosti na záujem rodičov detí a hlavne na možnosti, 
ktoré mestu Trenčín ostali z uplynulého obdobia. 
 
V jednotlivých  častiach mesta je nasledovný počet MŠ: 

 Juh:      3 MŠ  / 21 tried / 

 Soblahovská + Noviny:  4 MŠ  / 13 tried / 

 Zámostie:  3  MŠ / 10 tried /  

 Sihoť I + II :  3 MŠ / 10 tried / 

 Sihoť IV + Opatová + Kubrá : 3 MŠ / 13 tried /  
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III.  VÝCHOVA A VZDELÁVANIE ŽIAKOV S NADANÍM 

 

Výchova a vzdelávanie žiakov s nadaním sa realizuje v školách so zameraním na 

rozvoj intelektového, umeleckého alebo športového nadania.  

Pre intelektovo nadané deti s IQ nad 130 slúži projekt APROGEN, v minulosti známy 

ako ERIN. Realizuje sa v ZŠ, Kubranská, kde mimoriadne nadané deti (82 detí z celkového 

počtu  314 detí) pod vedením kvalifikovaných pedagógov  špeciálnymi formami a metódami 

získavajú vedomosti a zručnosti zodpovedajúce ich individuálnym schopnostiam. V júni 2013 

ZŠ zorganizovala 4. ročník celoslovenskej malej vedeckej konferencie mimoriadne nadaných 

žiakov v spolupráci s Trenčianskou univerzitou Alexandra Dubčeka v Trenčíne.  Na 

konferencii sa zúčastnilo celkom 98 detí z 22 základných škôl a gymnázií z celého 

Slovenska. 

 Športovo nadaní žiaci mali možnosť rozvíjať svoj talent v individuálnom alebo 

kolektívnom športe. Tridsaťročnú tradíciu vo výchove hokejovo nadaných chlapcov má ZŠ na 

Hodžovej ulici, v tomto čase ich navštevuje hokejové triedy 98 chlapcov nielen z Trenčína. 

V ZŠ na Ul. L. Novomeského tretí rok pracujú špeciálne triedy so zameraním na futbal, 

v súčasnosti je na škole 110 mladých futbalistov. Pri tréningoch využívajú moderný športový 

areál, dve telocvične a plaváreň. 

 

 

V niektorých základných školách sa športu venujú prostredníctvom športových tried 

alebo školských športových stredísk. 

Základná škola Športová trieda so zameraním 

na 

Školské športové stredisko 

zamerané na 

Hodžova ľadový hokej  

Na dolinách futbal hádzaná dievčatá 
karate 

L. Novomeského futbal hádzaná dievčatá 
volejbal 

Veľkomoravská  karate 

 

 

 

A.  CELOSLOVENSKÉ TESTOVANIE ŽIAKOV 9. ROČNÍKOV 

 

Cieľom testovania je každoročne zmonitorovať stav a úroveň vzdelanosti žiakov 

základných škôl v deviatom ročníku. Testovaním sa získavajú objektívne informácie 

o osvojených kompetenciách žiakov. Výsledky slúžia aj ako jedno z kritérií pre prijímanie 

žiakov na stredné školy. 

 V školskom roku 2012/2013 sa uskutočnilo celoslovenské certifikačné testovanie 

žiakov 9. ročníkov základných škôl (okrem žiakov s mentálnym postihnutím) dňa 13. marca 

2013 z predmetov matematika a slovenský jazyk a literatúra. V školskom roku 2012/2013 

sa testovania zúčastnilo 405 žiakov deviateho ročníka základných škôl v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Mesta Trenčín. 
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Priemerné počty bodov a percentuálna úspešnosť v rámci Slovenska: 

 

 matematika – 12,01 bodov,   percentuálna úspešnosť : 60,07%,   

                                   Trenčín   67,99 % 

 slovenský jazyk a literatúra – 17,84 bodov,  percentuálna úspešnosť: 67,51 %,        

Trenčín   72,78 %  

 

Dosiahnuté výsledky v základných školách 

   

Základná  

škola 

                    Matematika         Slovenský jazyk a literatúra 

          body        %          body       %  

     

Bezručova 14,56 72,78 19,31 77,22 

Dlhé Hony 15,6 78,0 19,69 78,74 

Hodžova 14,41 72,03 17,94 71,77 

Kubranská 12,56 62,79 17,32 69,29 

Na dolinách 13,08 65,38 16,74 66,97 

Novomeského 12,32 61,58 17,55 70,21 

Veľkomoravská 12,38 61,88 17,84 71,38 

Východná 13,9 69,48 19,17 76,69 

spolu 13,6 67,99% 18,19 72,78% 

  

Trenčianski deviataci dosiahli v obidvoch predmetoch lepšie výsledky, ako bol 

celoslovenský priemer. V matematike boli lepší o 7,92 % a v slovenskom jazyku a literatúre 

o 5,27%.  

Na porovnanie - výsledky z testovania za predchádzajúce tri roky. Z porovnania 

vyplýva narastajúci trend úspešnosti na uvádzaných trenčianskych ZŠ. Výsledky sú 

uvádzané v percentách. 

  

Základná  

škola  

      Matematika – úspešnosť v 

% 

Slovenský jazyk a literatúra – v % 

2010 2011 2012 2013 2010 2011 2012 2013 

Bezručova 67,7 59,6 65,1 72,8 71,2 64,2 57,4 77,2 

Dlhé Hony 84,1 63 65,4 78,0 86,6 63,5 69,1 78,7 

Hodžova 75,7 61,4 66,9 72,0 74,6 61,1 60,3 71,8 

Kubranská 79,6 62 59,8 62,8 66,5 62,3 64,6 69,3 

Na dolinách 59,0 50,3 51,8 65,4 64,6 56,8 60,3 67,0 

Novomeského 63,4 58 73.7 61,6 72,0 63,7 62,7 70,2 

Veľkomoravská 70,4 56,1 61,7 61,9 71,9 65,2 61,3 71,4 

Východná 75,9 75 61,6 69,5 71,3 68,1 54,4 76,7 
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Inštitút pre ekonomické a sociálne reformy (INEKO) hodnotil  základné školy v rámci 
SR v roku 2013. Celkovo bolo hodnotených cca 2.200 ZŠ, z toho sa trenčianske ZŠ 
umiestnili  do 169. miesta. ZŠ Na dolinách a Potočná neboli v hodnotení  uvedené. ZŠ Dlhé 
Hony sa umiestnila  v prvej desiatke (postúpila z 26. miesta). Poradie škôl je nasledovné – 
v zátvorke je umiestnenie v roku 2012: 

10. Dlhé Hony ( 25) 
82. Východná ( 56) 
83. Bezručova ( 140) 
89. Hodžova ( 109) 
161. Kubranská ( 187) 
167. Veľkomoravská ( 111) 
169. L. Novomeského ( 95) 

 
Hodnotili výsledky za posledné 4 roky v Testovaní 9 a mimoriadne výsledky žiakov. 
Hodnotenie nehovorí o kvalite školy, ale o dosiahnutých výsledkoch žiakov. INEKO zverejnilo 
len prvých 500 škôl. 

Úroveň vedomostí deviatakov je i podmienkou pre úspešné štúdium na stredných 
školách. Umiestnenie žiakov končiacich školskú dochádzku v roku 2013  uvádza tabuľka. 

Základná škola Gymnáziá 
4-ročné 

gymnáziá  
8-ročné 

gymnáziá 
6-ročné 

SOŠ s 
  mat. 

SOŠ  
3-
ročné 

SOŠ  
2-
ročné 

spolu 

Bezručova 15 1 6 16 3  41 

Dlhé Hony 29 2 5 35 6  75 

Hodžova 34 5  47 4  91 

Kubranská 4 4 2 26 4 0 40 

Na dolinách 19 1  18 9 2 49 

L. 
Novomeského 

9 4 2 22 3 1 47 

Potočná  0      

Veľkomoravská 24 2  31 11 3 71 

Východná 7 4  18 4 1 34 

Spolu 141 = 
31,4% 

23 = 5,1% 15=3,3% 213= 
47,5% 

44=9,8
% 

7=1,6% 448 

 
Z uvedeného prehľadu  rozmiestnenia žiakov je zrejmé, že i naďalej sú preferované 

stredné odborné školy s maturitou s počtom umiestnených 213 žiakov, čo predstavuje 
47,5%, pred gymnáziami, kam sa prihlásilo spolu 179 žiakov, čo je takmer 40%.  

 

IV.  INVESTÍCIE A DOTÁCIE PRE OBLASŤ ŠKOLSTVA, VÝCHOVY   

A VZDELÁVANIA 

 

A. Investície a dotácie v rokoch 2010 - 2013 

 

Po dvojročnej prestávke bol v roku 2013 znovuobnovený dotačný program zameraný 

na podporu aktivít v meste Trenčín v oblasti školstva, výchovy a vzdelávania. V rozpočte naň 

bolo vyčlenených 8 000,-€. Z 20 záujemcov o podporu projektov splnilo kritériá hodnotenia 

10 projektov, vyčerpaných bolo 4 341,-€. Zvyšné prostriedky boli Komisiou školstva 
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odporučené a mestom akceptované na priamu podporu požiadaviek škôl - podpora projektu 

ZŠ, Kubranská – Celoslovenská vedecká konferencia tried  mimoriadne nadaných detí, 

zakúpenie školských pomôcok pre všetky materské školy, materiálne dovybavenie 

zrekonštruovaných priestorov výtvarného a tanečného odboru ZUŠ. 

 

Po roku 2010 mesto Trenčín i zo svojho rozpočtu v porovnaním s predchádzajúcimi 
rokmi podstatne podporilo investične takmer všetky mestské MŠ a ZŠ, čo sa prejavilo hlavne 
v zlepšení výchovno-vzdelávacieho procesu, vybavenosti špecializovaných tried a laboratórií 
a hlavne v obnove budov (i v úspore energií) a okolia škôl. Kapitálové výdavky za obdobie 
2010 – 2013 tvorili pre ZŠ celkom 4 077 242.- € (projekty + vlastné zdroje):  

 
Rok 2010/ celkom 1 197 207.- €: 

1. MŠ Halašu rekonštrukcia sociálnych zariadení – 16.584,-  

2. Materské školy – rekonštrukcia tepelných zdrojov – 400.900.-  

3. ZŠ Hodžova, Veľkomoravská, Novomeského – rekonštrukcia – 750.643,- 

4. ZŠ Bezručova – športový areál – 9.500,- 

5. ZŠ Kubranská – kotolňa – 19.580,- 

Rok 2011/ celkom 2 306 750.-€: 
1. Materské školy -  rekonštrukcie tepelných zdrojov – záväzky – 13.515,- 

2. Základné školy - rekonštrukcie – záväzky  - 2.276.787, -  

3. ZŠ Na dolinách – statika – 14.764,- 

4. ZUŠ – záväzky tepelné zdroje – 1.684,- 

Rok 2012/ celkom 135 924.- €: 
1. MŠ – záväzky tepelné zdroje – 38.689,- 

2. ZŠ Hodžova motorová kosačka – vlastné príjmy školy – 2.929,- 

3. ZŠ Na dolinách – dočerpanie stavebných prác statika – 990,- 

4. ZŠ – záväzky -93.316,- 

 Rok 2013/ celkom 437 361.-€: 
1. MŠ Stromová – výmena  okien, dverí ,radiátorov – 21. 000,- 

2. MŠ Opatovská rekonštrukcia strechy – 1.875,- 

3. MŠ Niva – rekonštrukcia strechy – 8.000,- 

4. ZŠ Potočná - rekonštrukcia schodov a múru – 7.275,- 

5. ZŠ Kubranská - rekonštrukcia – 71.400,- 

6. ZŠ Na dolinách – výstavba tepelného zdroja – 223.850,- 

7. ZŠ Východná  - rekonštrukcia strechy – 4.990,- 

8. ZŠ – záväzky – 81.962,- 

9. ŠJ Dlhé Hony – konvektomat – 17.009,- 

V materských školách sa v šk. roku 2012/2013 zabezpečovali práce najmä menšieho 
rozsahu z rozpočtu mesta Trenčín v objeme  110.980 € : 
 
MŠ Švermova –  maľovanie chodby, montáž nových skriniek do tried 
MŠ  Turkovej – búranie múrikov, oprava rín, náter stolov v ŠJ 
MŠ Považská –  výmena  linolea v 1triede, rekonštrukcia jednej detskej kúpeľne – 
sponzorsky, montáž plávajúcej podlahy  
MŠ Legionárska – maľovanie skladov, chodieb a tried, nákup koberca do 1 triedy, nákup 2 
umývadiel 
MŠ Šafárikova –  rekonštrukcia terasy, maľovanie suterénu, skladov a chodieb v ŠJ, oprava 
strechy na prech. chodbe  
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MŠ Soblahovská –  rekonštrukcia elektroinštalácie, oprava preliezok fir. Kupas, maľovanie 
chodieb 
MŠ Pri parku –  maľovanie chodby, triedy, skladov, obklad škrabky   
MŠ Na dolinách – nákup hračiek a skriniek, nových šatníkových zostáv pre deti do novej 
triedy, maľovanie priestorov novej triedy 
MŠ Halašu –   vymaľovanie kuchyne a miestností v ŠJ, zakúpenie rohoží 
MŠ Opatovská – oprava strechy, výmena vchodových dverí za plastové, nákup veľkej 
chladničky do ŠJ, maľovanie miestností hosp.pavilonu, výmena čerpadla na teplú vodu    
MŠ Niva –  oprava rýn, maľovanie triedy, chodby, kúpeľne   
MŠ 28.októbra –  výmena okien za plastové, maľovanie priestorov 
MŠ Šmidkeho – oprava strechy na spoj. chodbe, zasklenie veľkých tabúľ na chodbách 
MŠ Kubranská – rekonštrukcia časti chodníka na šk. dvore 
MŠ Stromova – výmena okien v triedach  MŠ, maľovanie priestorov 
MŠ Medňanského – výmena nových plastových dverí na hlavnom vchode,  
ZŠ Potočná – oprava múrika, nákup školských potrieb a potrieb do ŠJ 
 

B. Potreba investícií pre ďalší rozvoj a budovanie MŠ a ZŠ v meste Trenčín 
 

Vzhľadom na hospodársku krízu a zložitú situáciu vo financovaní „čohokoľvek“ je 
potrebné v meste Trenčín naďalej udržať trend dobudovávania a rozvíjania školských 
zariadení, pretože slúžia pre vzdelávanie a výchovu našich detí. Stále platí: Ako budeme mať 
vzdelané deti, tak vzdelaný bude národ a potom bude i lepšia jeho budúcnosť. Taktiež stále 
platí: Kde sa buduje, tam sa žije.  
 

Pre najbližšie obdobie  je potrebné sa zamerať najmä na nasledovné investičné 
akcie, smerované do školstva v meste Trenčín: 

 
1.) Dokončenie rekonštrukcií WC v základných aj materských školách 
2.) Výmena okien a vstupných dverí do budov 
3.) Zateplenie budov 
4.) Rekonštrukcia striech 
5.) Rozvody vody v ZUŠ 
6.) Rekonštrukcia elektrických rozvodov v ZUŠ 
7.) Konvektomaty a umývačky riadu do školských jedální 
8.) Asfaltové povrchy v areáloch materských škôl 

 
 

V. ZÁVER 
 

Možno konštatovať, že mesto Trenčín, jeho vedenie, poslanci a pracovníci v školstve 
v uplynulom období podstatne zvýšilo úsilie (v plánovaní i realizácii) na podporu výchovy 
a vzdelávania svojich detí. Prejavilo sa to vo všetkých oblastiach a vytvorilo tak  v rámci 
svojich možností dobré predpoklady pre ďalšie napredovanie vzdelávania a výchovy 

v Trenčíne. Pre budúcnosť je potrebné tento trend zachovať.  


