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8. Školstvo a vzdelávanie 
 

8.1. Školstvo 
 

Zlatou klapkou ocenili Katarínu Filimpocherovú 

 

Mladí audiovizuálni a multimediálni tvorcovia z celého 

Slovenska si v stredu 20. marca v bratislavskom Divadle Aréna 

prevzali ocenenia v siedmom ročníku celoslovenskej súťaže 

audiovizuálnej a multimediálnej tvorby detí a mládeže Zlatá 

klapka 2019.  

Súťaž vyhlasuje Ministerstvo školstva, vedy, výskumu 

a športu. V tomto ročníku Zlatej klapky zaevidovali organi-

zátori 103 súťažných príspevkov. Do súťaže sa zapojilo 27 škôl 

a ďalších deväť individuálne prihlásených súťažiacich. Súťaž je 

určená pre žiakov ZUŠ, CVČ, ZŠ a stredných škôl. V odbornej 

porote sú pedagógovia z vysokých škôl a odborníci z prostredia 

filmu a televízie, predsedníčkou poroty je producentka Petra 

Kolevská.  

V otvorených kategóriách bola za oblasť animovaného filmu 

ocenená aj Katarína Filimpocherová zo Strednej umeleckej 

školy Trenčín.  

www.teraz.sk 20.03.2019 

Pomocná evidencia 211/1/2019 

 

Veľkú medailu sv. Gorazda prevzala Ľubica Kršáková 

 

Veľkú medailu sv. Gorazda si v pondelok 25. marca v Bra-

tislave prevzala z rúk ministerky školstva Martiny Lubyovej 

vedúca Útvaru školstva Mestského úradu v Trenčíne Ľubica 

Kršáková za dlhoročnú pedagogickú prácu, odbornú a 

metodickú činnosť a významný prínos pre rozvoj regionálneho 

školstva. 

http://www.teraz.sk/
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Ministerstvo ocenilo veľkou či malou medailou sv. Gorazda, 

ako i ďakovným listom spolu 62 pedagógov a ďalších 

pracovníkov v školstve. 

„Každý rok takto oceňujeme zaslúžilých pedagógov, ktorým 

patrí náš obdiv a uznanie za všetko vynaložené úsilie, s akým 

svojim žiakom a zverencom 

vštepovali a naďalej vštepujú 

poznatky a hodnoty,“ poveda-

la Martina Lubyová. 

Morálne ocenenia v rezorte 

školstva, nesúce meno svätého 

Gorazda, sú najvyšším stup-

ňom ocenenia v rezorte a exis-

tujú od roku 1999. Udeľujú ich 

ministri školstva pri príležitosti Dňa učiteľov pedagógom, 

školským pracovníkom a pracovníkom v iných oblastiach spo-

ločenského života, ktorí vykonali záslužnú prácu pre školy a 

žiakov. 

www.trencin.sk 08.04.2019 

Pomocná evidencia 217/1/2019 

 

Primátor ocenil pedagógov  

 

Pri príležitosti sviatku všetkých učiteľov pozval primátor 

mesta Trenčín v utorok 26. marca do obradnej siene Mestského 

úradu dvanásť pedagógov z trenčianskych materských a 

základných škôl, ktorých zriaďovateľom je Mesto Trenčín, aby 

ocenil ich prácu. 

Podľa Richarda Rybníčka je vzdelávanie v Trenčíne na 

vysokej úrovni. Svedčia o tom výsledky a umiestnenia žiakov a 

škôl na najvyšších priečkach v rôznych hodnoteniach, ktoré sa 

na Slovensku robia.  

Vľavo ministerka Martina Lubyová, vedľa nej Ľubica Kršáková. 

http://www.trencin.sk/
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„Po rodine, ktorá dáva absolútny základ každému dieťaťu, je 

na druhom mieste vzdelávanie. Ďakujem vám za to, že dodávate 

mestu vzdelaných a kvalitných ľudí, ďakujem za všetko, čo pre 

toto mesto robíte,“ povedal vo svojom príhovore. Pedagógom 

zaželal zdravie, šťastie a neutíchajúcu vnútornú motiváciu pre 

vykonávanie učiteľského povolania.  

 

Ocenení pedagógovia: 

PaedDr. Tatiana Barinková pôsobí sedemnásty rok ako 

učiteľka v Materskej škole na Soblahovskej ulici. Svoj široký 

okruh záujmov od výtvarného ume-

nia cez hudbu, filmové umenie až po 

šport – najmä turistiku - využíva vo 

výchovnom pôsobení na deti. Vý-

tvarnými prácami detí sa úspešne 

zúčastňuje výtvarných súťaží, naprí-

klad Vesmír očami detí, Príroda, 

životné prostredie a deti či Písmenková víla. Aktívne sa podieľa 

na implementácii  vypracovaných projektov Ochranári a 

Separujeme denne trošku do edukačného procesu. Ako učiteľka 

špecialista je uvádzajúcou učiteľkou v adaptačnom vzdelávaní 

začínajúcich učiteliek. 

Mgr. Barbara Brusilová je od roku 2017 riaditeľkou Ma-

terskej školy na Medňanského ulici. 

V školstve pracuje od roku 2005. Ako 

učiteľka v MŠ na Šmidkeho ulici vy-

pracovala a zrealizovala projekt s fi-

nančnou podporou Mesta Trenčín 

Z rozprávky do rozprávky. Výsadbou 

kvetov a maľbami na detských herných prvkoch a betónovej 

ploche zveľaďovala exteriér a interiér materskej školy. 

Sústredila na prípravu, koordináciu a realizáciu viacnásobných 

rekonštrukčných prác s cieľom revitalizácie a obnovenia 
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exteriéru a interiéru materskej školy. Zapája sa do rôznych 

inovatívnych projektov. S deťmi sa zameriava na ľudové 

tradície, kroje, piesne a ľudové tance.  

Mgr. Zuzana Častulínová pracuje v školstve od roku 2008. 

Od roku 2016 zastáva funkciu riadi-

teľky Materskej školy na Opatovskej 

ulici. Vytvorila a vydala metodickú prí-

ručku k plánovaniu výchovno-vzdelá-

vacej činnosti k ISCED-0.  Zapojila sa 

do projektov s cieľom vytvorenia envi-

ronmentálneho chodníka, rozvíjania grafomotorických zruč-

ností detí,  či so zameraním na bezpečnosť na ceste. Pomáha 

opusteným zvieratkám. V spolupráci so združeniami na pomoc 

zvieratám, pomáha materiálne, s dočasnými opaterami, aj so 

záchranou v teréne všetkým zvieratkám, ktoré to potrebujú. 

Lásku a opateru venuje aj doma deviatim zachráneným labkám. 

Eva Dobiašová pracuje ako vychovávateľka v školskom 

klube v Základnej škole na Ulici L. No-

vomeského nepretržite od roku 1980. 

V rokoch 2002 až 2004 pôsobila ako 

riaditeľka samostatného ŠKD pri ZŠ 

Novomeského, po jeho priradení ku 

škole pracuje ako vedúca ŠKD. Aktív-

ne sa podieľa na organizovaní tvorivých vianočných a veľko-

nočných dielní s rodičmi a deťmi, je spolutvorkyňou esteti-

zácie  školských priestorov. Dlhoročne vedie krúžok Hry vo 

vode a Eko-turistický krúžok.  Pod jej vedením sa každoročne 

organizujú rôzne celoklubové projekty. Najznámejším je po-

dujatie „Oci, mami, športuj s nami“. 
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Marta Dovinová pracuje ako vychovávateľka v Školskom 

klube Sedmička v Základnej škole na 

Hodžovej ulici. Ako bývalá aktívna at-

létka odovzdáva deťom radosť zo špor-

tu, cieľavedomosť, dôslednosť, tímové 

myslenie, prebúdza v nich nadšenie 

a potešenie z pohybu. Už dlhé roky sa 

venuje príprave veľkého množstva chlapcov i dievčat vo flor-

bale. Vie nadchnúť deti do všetkých mimoškolských kultúr-

nych vystúpení, nacvičuje s nimi veľké množstvo scénok či 

tanečných kreácií, pripravuje kostýmy, vyrába rekvizity.  

Miriam Filipová učí v Základnej škole na Východnej ulici. 

V školstve pracuje od roku 2003. Pohotovo 

reaguje na nové trendy vo vyučovaní infor-

matiky a presadzuje tvorivé metódy vo vý-

učbe. Je vedúcou predmetovej komisie 

výchovných predmetov a koordinátorkou 

žiackej školskej rady. Jej zásluhou sa žiaci aktívne podieľajú na 

živote školy, skrášľujú okolie, zapájajú sa do charitatívnych 

zbierok. Popri svojich bežných povinnostiach každoročne 

ochotne pomáha organizovať južanské kultúrne podujatia Veľ-

ký rodinný karneval a Prvoaprílovú párty, ktoré otvárajú školu 

širokej verejnosti.  

Mgr. Angelika Koprivňanská pracuje v školstve viac ako 

30 rokov, od roku 1999 je vo funkcii riaditeľky Materskej školy 

na Ulici J. Halašu. Vypracovala 

a zrealizovala niekoľko projektov 

pre materské školy a získala fi-

nančné prostriedky na ich realizáciu. 

Zriadila v materskej škole teloc-

vičňu a s ňou spojené projekty Hľa-

dači pokladu Matúša Čáka Tren-

čianskeho s obsahovým zameraním na pohybovo-vzdelávacie 
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aktivity a soľné inhalačné centrum na prevenciu ochorení hor-

ných dýchacích ciest. Zriadila environmentálne centrum 

spojené s organizovaním prírodovedných aktivít či projekt Deti 

sveta sa chcú spolu hrať.  

Mgr. Tomáš Nebus pôsobí v Základnej škole na Veľko-

moravskej ulici od roku 2007 ako triedny učiteľ a od roku 2013 

ako zástupca riaditeľa pre mimoškolskú 

činnosť. Ako sám hovorí, každý žiak 

má talent, len musíme zistiť, v akej 

oblasti. Podarilo sa mu oživiť školskú 

webovú stránku, jeho zásluhou sa 

v škole uskutočňujú dvakrát ročne dis-

kotéky pre žiakov 2. stupňa, pod jeho vedením pracuje žiacky 

školský parlament a je spoluorganizátorom školských turnajov 

v streetbale. V posledných rokoch zastrešuje všetky projekty, 

pri realizácii ktorých sa snaží urobiť pozitívne stavebno-tech-

nické zmeny v škole. 

PaedDr. Júlia Ondrejičková je od roku 2003 členkou 

pedagogického zboru v Základnej škole na 

Kubranskej ulici. Od začiatku učiteľskej pra-

xe inklinovala k alternatívnym formám vy-

učovania, skúsenosti v tejto oblasti vzdelá-

vania získala aj na stáži vo Waldorfschulle 

v Hanoveri v Nemecku v roku 1993. Je autorkou projektu Tat-

ranská alternatívna škola, ktorý schválilo Ministerstvo školstva. 

Odborné schopnosti zúročuje najmä pri vyučovaní v triedach 

pre všeobecne intelektovo nadaných žiakov na prvom stupni. 

Zanietenie pre šport demonštruje nielen v súkromí, ale aj na 

pôde školy. Mnohí jej žiaci získali popredné umiestnenia vo 

vedomostných súťažiach. 
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Alena Piatková, DiS.art pracuje v Základnej umeleckej 

škole Karola Pádivého ako učiteľka hry na husliach od roku 

1991. Individuálny prístup ku žiakom, 

vysoká odborná náročnosť sa odzrkad-

ľujú na výsledkoch jej žiakov  pri re-

prezentácii školy na verejných kon-

certoch či husľových súťažiach. Neza-

budnuteľné sú koncerty: Trojkráľový, 

Balónikový či koncerty na festivale Pohoda. Je spravodlivo 

prísna, náročná, zodpovedná. Niekoľko rokov neúnavne vedie 

komorný orchester a svojou činnosťou prispieva k prezentácii 

v meste Trenčín, ale aj v zahraničí. 

Mgr. Tatiana Remo  je učiteľkou Základnej školy na 

Dlhých Honoch. V školstve pracuje 

od roku 1991. Každodenne preukazu-

je svoje pedagogické kvality ako 

výborná učiteľka ruského jazyka, 

anglického jazyka, občianskej náuky. 

Zastávala aj funkciu predsedníčky 

predmetovej komisie, je neodmysli-

teľnou súčasťou organizačného tímu školského speváckeho 

zboru Vážky. Viedla dramatický krúžok, svoju lásku k poézii 

zúročila pri príprave žiakov na recitačné súťaže, so žiakmi 

dosiahli úspech v súťaži mladých zdravotníkov. K jej skvelým 

úspechom patrí aj príprava žiakov na olympiádu v ruskom 

jazyku. Jej žiaci obsadzujú popredné priečky nielen na krajskej, 

ale aj na celoslovenskej úrovni. 

PaedDr. Monika Rózsová, PhD., je učiteľkou dejepisu 

a techniky v Základnej škole Na dolinách. Je triednou učiteľkou 

a zastáva aj funkciu výchovnej poradkyne a vedúcej pred-

metovej komisie humanitných predmetov. Jej hodiny dejepisu 

sú pre žiakov krásnym zážitkom. V oblasti výchovného pora-

denstva komunikuje so žiakmi a rodičmi na vysoko profesio-
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nálnej úrovni, pomáha a radí s výberom strednej školy (SŠ), 

prizýva zástupcov SŠ, organizuje 

návštevy v  SŠ pre žiakov. Vďaka 

jej estetickému cíteniu rozkvitá ško-

la do krásy. Spolu so žiakmi utvára 

interiér tak, aby sa všetci cítili 

príjemne,  napr. relaxačná zóna 

alebo tzv. obývačka pre žiakov je jej 

myšlienkou i realizáciou. 

www.trencin.sk 28.03.2019 

Pomocná evidencia 222/1/2019 

 

Ocenili mladé talenty Trenčianskeho kraja 

 

Za dosiahnuté výsledky vo vedomostných, záujmovo-ume-

leckých a športových súťažiach boli už po pätnástykrát ocenení 

žiaci základných i stredných škôl v Trenčianskom kraji.  

Podujatie s príznačným názvom Talent Trenčianskeho kraja 

2019 sa počas stredy 12. júna nieslo v príjemnej slávnostnej 

atmosfére. Ocenenie si talentovaní žiaci spolu s pedagógmi 

prevzali v priestoroch Delovej bašty Trenčianskeho hradu z rúk 

predsedu TSK Jaroslava Bašku a prednostu Okresného úradu 

v Trenčíne Jozefa Stopku.  

Medzi ocenenými boli aj žiaci z Trenčína.  

Timea  Jurčová je študentkou 2. ročníka Gymnázia Ľu-

dovíta Štúra v Trenčíne Úspešne reprezentovala školu v olym-

piáde ruského jazyka, kde v krajskom kole sa umiestnila na 1. 

mieste a v celoštátnom kole tiež získala 1. miesto. Je úspešnou 

riešiteľkou medzinárodnej olympiády v ruskom jazyku, ktorá 

sa konala v Moskve. Svoje prvenstvo obhájila aj na medziná-

rodnej olympiáde v ruskom jazyku ako cudzom, ktorú orga-

nizovala Petrohradská štátna univerzita.  

http://www.trencin.sk/
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Michal Staník je študentom 4. ročníka Gymnázia Ľudovíta 

Štúra v Trenčíne. Je aktívny, všestranne nadaný a dosahuje 

veľmi dobré výchovno-vzdelávacie výsledky, čo potvrdzuje i 

účasť na rôznych vedomostných súťažiach. V tomto školskom 

roku dosiahol významné medzinárodné úspechy: bronzovú me-

dailu na medzinárodnej matematickej olympiáde IMO Buku-

rešť, bronzovú medailu v stredoeurópskej informatickej olym-

piáde CEOI Varšava a zlatú medailu na medzinárodnej progra-

mátorskej súťaži Kasiopea Praha.  

Detský spevácky zbor Vážky pracuje na ZŠ Dlhé Hony 1 v 

Trenčíne od roku 2007 a jeho členskú základňu tvoria žiaci 2.- 

9. ročníka. Vedúcou a dirigentkou zboru je Miroslava Kaliňá-

ková. Repertoár zboru tvoria skladby 20. storočia, zborové 

úpravy ľudových piesní a vianočný repertoár. Tento školský 

rok bol bohatý na koncerty a súťažné vystúpenia. Od roku 2013 

sa zbor pravidelne zúčastňuje súťaže Mládež spieva, kde na 

celoslovenskej úrovni získal dvakrát strieborné pásmo, v roku 

2017 zlaté pásmo a cenu poroty za hlasovú kultúru. V roku 

2018 vydal spevácky zbor svoje debutové CD a získal strie-

borné pásmo na medzinárodnej súťaži speváckych zborov Voce 

magna v Žiline.  

Katarína Filimpocherová je žiačkou 4. ročníka Strednej 

umeleckej školy v Trenčíne. Počas svojho štúdia sa venovala 

filmovej tvorbe. V krajskom kole súťaže Cineama 2019 získala 

hlavnú cenu za film s názvom Zmysel. S týmto filmom získala 

aj v celoslovenskej súťaži Zlatá klapka 2019 v kategórii 

Animovaný film 1. miesto. V školskom roku 2018/2019 sa 

zapojila aj do súťaže Expert geniality show, kde získala titul 

Expert na mozgolamy.  

www.tsk.sk 12.06.2019 

Pomocná evidencia 453/1/2019 

 

 

http://www.tsk.sk/
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Primátor ocenil detské osobnosti mesta 

 

V pondelok 24. júna odovzdal primátor mesta Richard 

Rybníček žiakom trenčianskych základných škôl 25 ocenení 

Detská osobnosť mesta Trenčín 2019.  

Najlepším fyzikom je všestranne nadaný deviatak Michal 

Kišš zo ZŠ Bezručova. Od piateho ročníka 

sa pravidelne zúčastňuje na rôznych škol-

ských súťažiach a zaraďuje sa medzi najús-

pešnejších riešiteľov. Svoje vedomosti, ale 

i talent prejavil najmä v prírodovedných 

predmetoch. V tomto školskom roku sa výborne umiestnil  na 

3. mieste v krajskom kole fyzikálnej  olympiády. Opakovane 

dostal dôveru a zastupoval žiakov v Žiackej školskej rade. 

V deviatom ročníku túto radu vedie a zastupuje žiakov  školy 

v projektoch Aktív 1, 2.  Vynikajúce výsledky Michalovi za-

bezpečili prijatie na strednú školu bez prijímacích skúšok. 

Najlepším biológom je veľmi šikovná a usilovná deviatačka 

Eliška Brezováková zo ZŠ Veľkomo-

ravská. Dosahuje vynikajúci prospech a 

je aj umelecky nadaná, tento rok končí 

ZUŠ – tanečný odbor. Biologickej 

olympiády sa zúčastňuje pravidelne od 5. 

ročníka, tento rok sa po víťazstve v kraj-

skom kole v kategórii – zoológia zúčastnila celoštátneho kola 

v Tatranskej Lomnici a stala sa úspešnou riešiteľkou.  

Najlepším olympionikom v dejepise je Tomáš Otrubčák zo 

ZŠ Dlhé Hony. Patrí medzi najbystrej-

ších žiakov svojho ročníka. Geografia, 

matematika i dejepis sú predmety, 

v ktorých súťaží s najlepšími. V tomto 

školskom roku však najviac vynikol v 

dejepise. Nikdy pre neho neboli problémom fakty – hravo 
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zvláda roky, mená, súvislosti. Baví ho čítať knihy, a tak získa-

vať nové vedomosti a poznatky. Preto vôľa zlepšovať sa a poc-

tivo na sebe pracovať ho posúvajú ďalej a robia z neho nielen 

skvelého žiaka, ale aj lepšieho človeka. Vďaka svojej usilov-

nosti dosiahol v tomto školskom roku druhé miesto v krajskom 

kole dejepisnej olympiády. 

Najlepším olympionikom vo francúzskom jazyku je Leila 

Kadlecová zo ZŠ  Dlhé Hony. Leila  sa 

narodila v Kanade a možno práve preto sa 

v nej  prebudila láska k francúzskemu a 

anglickému jazyku . Celý prvý stupeň ab-

solvovala v Dánsku a od roku 2016 sa 

stala žiačkou ZŠ Dlhé Hony. Pod ve-

dením svojej mamy si udržiava svoju francúzštinu na takej 

úrovni, že na celom Slovensku nie je nikto lepší ako Leila, 

o čom svedčí jej víťazstvo v celoslovenskom kole olympiády 

z francúzskeho jazyka. Leila obľubuje  gymnastiku a spoločen-

ský tanec. Je to dievča, na ktoré sa môžete vždy spoľahnúť, je 

mimoriadne vnímavá so schopnosťou osvojiť si nové vedomos-

ti neuveriteľne rýchlo. Jej francúzština je taká  ľubozvučná, že 

pri jej počúvaní máte pocit, že ste sa preniesli do Paríža. 

Najlepším olympionikom v anglickom jazyku kat. 1A je 

Kristián Filimpocher zo ZŠ Bezručova. Anglický jazyk je 

jeho veľkým koníčkom. O tom najlepšie 

svedčí jeho víťazstvo v krajskom kole 

olympiády v anglickom jazyku v kategó-

rii 1A, čím si zabezpečil postup do 

celoštátneho kola v Bratislave, medzi ôs-

mich najlepších žiakov v rámci Sloven-

ska. Tu sa stal sa úspešným riešiteľom. Pri dosahovaní úspe-

chov bola Kristiánovi nápomocná Soňa Vavríková. 
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Najlepším  olympionikom v nemeckom jazyku kategória 1A 

je siedmak Ján Marušinec zo ZŠ Veľkomoravská.  Nemčinu 

sa v škole učí druhý rok a za taký krátky 

čas stihol dosiahnuť veľké úspechy. 

Tento školský rok vyhral krajské kolo 

olympiády v nemeckom jazyk v kategó-

rii 1A  a následne postúpil do celo-

slovenského kola, ktoré sa konalo v Bra-

tislave, kde sa stal úspešným riešiteľom. Ján sa vo voľnom čase 

venuje hre na husliach, na ktoré hrá už 6 rokov. Má rád aj 

matematiku a fyziku. 

Najlepším olympionikom v anglickom jazyku kat. 1C a 

najlepším olympionikom v nemeckom jazyku kategória 1B je 

Júlia Bystrická zo ZŠ  Dlhé Hony. Je 

mimoriadne tvorivá s nevšedným talen-

tom pre komunikáciu či osvojovanie si 

cudzích jazykov.  V tomto školskom 

roku sa Júlia zúčastnila na viacerých 

olympiádach a súťažiach. V krajskom 

kole olympiády z nemeckého jazyka  obsadila 3. miesto. Piata 

skončila v krajskom kole olympiády z matematiky. Najväčší 

úspech dosiahla v krajskom kole olympiády v anglickom ja-

zyku, kde v silnej konkurencii vyhrala, postúpila do celoslo-

venského kola, kde získala 3. miesto. Napriek spomenutým ob-

lastiam, v ktorých Júlia vyniká, celistvosť jej osobnosti dokazu-

jú i mimoriadne schopnosti v prírodovednej oblasti, v predme-

toch ako sú chémia  a fyzika a jej  neuhasiteľná túžba po nových 

informáciách. 
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Najlepším olympionikom v ruskom jazyku, najlepším 

recitátorom súťaže Hviezdoslavov Kubín – próza, najlepším 

rétorom a súčasne najvýraznejšou detskou osobnosťou je 

Izabela Mišáková zo ZŠ Dlhé Hony.  Je  veľmi talentovanou, 

pracovitou a svedomitou žiačkou  9. 

ročníka. Dosahuje vynikajúce výsled-

ky vo všetkých predmetoch. Každo-

ročne sa úspešne  zúčastňuje niekoľ-

kých súťaží, kde predovšetkým v rus-

kom jazyku a umeleckých súťažiach 

dosahuje vynikajúce výsledky. V prednese poézie a prózy 

Hviezdoslavov Kubín  sa prebojovala do krajského kola, kde 

získala 3.miesto. Každoročne sa zúčastňuje  aj na súťaží Štúrov 

a Dubčekov rétorický Uhrovec, kde bola opäť úspešná, v kraj-

skom kole získala 3. miesto.  Medzi jej najvýraznejšie úspechy 

v tomto školskom roku patrí 1. miesto v   krajskom kole olym-

piády z ruského jazyka a v celoslovenskom kole krásne 2. mies-

to. Okrem súťaží sa Izabela  prezentuje aj ako moderátorka 

školských podujatí  a reportérka krúžku Mladí reportéri. 

Najlepším recitátorom súťaže Hviezdoslavov Kubín – 

poézia je deviatačka Natália Pašková zo ZŠ 

Veľkomoravská. Patrí k výnimočným žia-

kom. V tomto školskom roku získala 1. mies-

to v krajskej súťaži v umeleckom prednese 

Hviezdoslavov Kubín – kategória poézia. 

K tomuto výsledku jej pomáhala Anna Strempeková. Neme-

nej významné výsledky dosiahla Natálka v športe, ktorému sa 

venuje od svojich  4 rokov. Získala veľké množstvo ocenení, 

z nich najvýraznejší je titul majsterky Slovenska v športovej 

gymnastike v kategórii B v roku 2018. Okrem toho aj krásne 

spieva a  baví ju aj politika. 
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Najlepším prednášateľom povestí Šaliansky Maťko – 3. 

kategória je Emília Škvareninová zo ZŠ Dlhé Hony. Jej veľká 

empatia, nevšedná vnímavosť, pozoro-

vací talent, citlivosť a fantázia si našli 

svoje miesto v umeleckom prednese 

prózy. Prekvapením pre všetkých, ktorí 

Emíliu poznajú,  bol jej postup v 5. roč-

níku až do celoslovenského kola Hviez-

doslavovho Kubína. O jej neúnavnom hľadaní spôsobu, ako 

oživiť text  a predviesť ho pred publikom, svedčí tohtoročné 

umiestnenie na  3. mieste krajského kola súťaže Šaliansky Mať-

ko. Úspechy v umeleckej oblasti ju povzbudili, aby si začala 

plniť ďalšie sny. Ako žiačka 1. ročníka literárno-dramatického 

odboru ZUŠ K. Pádivého vytvorila autorský scenár, ktorý 

bol  uvedený pred publikom. 

Najlepšou cimbalistkou je Hana Scheerová, ktorá navšte-

vuje Základnú umeleckú školu Karola Pádivého 8 rokov. Prvé 

štyri roky sa venovala hre na flaute 

a posledné štyri roky jej učaroval 

cimbal. Tento školský rok končí štú-

dium v triede Andreja Staňa a v sep-

tembri nastupuje na Konzervatórium 

Jána Levoslava Bellu v Banskej Bys-

trici. Za štvorročné štúdium hry na cimbale získala dvakrát 

strieborné pásmo v celoslovenskej cimbalovej súťaži v Bra-

tislave a raz zlaté pásmo v tej istej súťaži v Banskej Bystrici. 

Chceme predovšetkým vyzdvihnúť, že Hanka pravidelne repre-

zentuje ZUŠ na verejných koncertoch a vystúpeniach na ľu-

dovú nôtu alebo v oblasti klasickej hudby. 

Najlepší Slávik Slovenska je Soňa Maradíková, ktorá je 

obdarená viacerými talentami. V ZUŠ K. Pádivého sa venu-

je  sólovému spevu pod vedením Dobroslavy Švajdovej a jej 

záujem sa postupne rozšíril o  hru na klavíri a očaril ju aj 
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cimbal. Radosť z objavovania krásy folklóru, ľudovej piesne 

a svoj talent  zúročuje Soňa nielen na 

vystúpeniach Drietomanky, ale aj opa-

kovanými úspechmi v regionálnych spe-

váckych súťažiach Trenčianske ho-

diny, Pieseň Lydky Fajtovej či Stan-

čekova Prievidza, kde si tiež vyspievala 

prvé miesta. Trenčiansky kraj po 4 rokoch opäť reprezentovala 

v celoslovenskom kole Slávika Slovenska. 

Najlepší prednášateľ povestí Šaliansky Maťko – 2. kategória 

je Paula Podivinská zo ZUŠ Karola Pádivého, ktorú na-

vštevuje 4 roky vo dvoch odboroch: 

literárno-dramatický a hudobný odbor 

– hra na husliach. Pedagógovia vyzdvi-

hujú jej talent, ale tiež ochotu repre-

zentovať ZUŠ v umeleckom prednese. 

Paula sa pravidelne zúčastňuje na rôz-

nych recitačných súťažiach. V tomto roku to bol Hviezdoslavov 

Kubín a Šaliansky Maťko, ktoré jej priniesli cenné umiestnenie. 

V krajskom kole súťaže v prednese  povestí Šaliansky Maťko 

získala 3. miesto. 

Najlepšia atlétka – skok do diaľky, beh na 60 m je deviatačka 

Tamara Balajová zo ZŠ Veľkomoravská. Je vynikajúcou 

športovkyňou. Je nadaná na atletické 

disciplíny,  preteká v skoku do diaľky, 

v behoch na 60 m a 600 m,  v štafe-

tových behoch. V tomto školskom roku 

dosiahla víťazstvo v krajskom kole 

v skoku do diaľky a aj v behu na 60 

m,  v celoslovenskom kole v skoku do diaľky skončila na 1. 

mieste. Na jej skvelé výkony je hrdý aj učiteľ Milan Šifra. 

Tamara je aj skvelou výtvarníčkou. Vytvára titulné stránky 

školského časopisu a zapája sa do všetkých školských výtvar-
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ných súťaží.  Vo svojom voľnom čase rada bicykluje, pláva, 

korčuľuje sa a v zime rada lyžuje.  

Najlepšia atlétka – hod kriketovou loptičkou je Klaudia 

Opátová zo ZŠ Hodžova. Odmalička sa 

venuje športu. Pravidelne reprezentuje 

školu vo vybíjanej, hádzanej, basketbale 

a atletike. V hode kriketovou loptičkou 

obsadila v okresnom finále škôl 1. miesto 

a na majstrovstvách kraja 2. miesto. 

Najlepší bedmintonisti sú Matúš Čarnogurský a Jozef Mi-

tocha zo ZŠ Kubranská. Navštevujú 9. A triedu pre mimoriadne 

nadané deti. Ich záujmy nie sú 

orientované iba na štúdium, veľa času 

venujú aj športovým aktivitám. Školu 

počas uplynulých rokov reprezento-

vali vo futbale, volejbale, basketbale 

i hádzanej. Jozef úspešne pohyboval 

aj figúrkami na šachovnici. Najvýraznejšie úspechy  dosahujú 

chlapci v bedmintone. Bedmintonový krúžok navštevujú už 

siedmy rok. Sú členmi Bedmintonového klubu MI Trenčín. 

Klub reprezentovali  nielen na turnajoch v rámci Slovenska, ale 

i na medzinárodnej úrovni. Za ZŠ Kubranská súťažili v 

krajskom kole bedmintonu, kde vybojovali druhé miesto.  

Najlepší florbalisti sú zo ZŠ Dlhé Hony – Jakub Repka, 

Samuel Polák, Matej Galajda, Filip Cifranič, Samuel Vln-

ka, Peter Blaho,  Patrik Blažej, Juraj Blažej, Damián Dohál, 

Tomáš Bulejčík, Matúš Kyselica, Adam Krecháč – pod 

vedením učiteľky Zuzany Svrčkovej vytvorili dobrý športový 

team, ktorý sa vždy navzájom podporoval. Aj v krízových 

situáciách sa dokázali zomknúť a bojovať o dosiahnutie ich sna 

– prvenstvo v krajskom kole s postupom na Majstrovstvá SR 

žiakov vo florbale  ZŠ, kde  vybojovali 5. miesto.  
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Najlepšie gymnastky sú zo ZŠ Hodžova – Natália Breza-

nová, Adela Stražáková, Zoja Sirotná, Lucia Mikušová, 

Ema Sapáková a Simona Feherová. Od útleho detstva sa 

venujú športovej gymnastike a fitnes. V týchto športových 

odvetviach dosahujú vynikajúce individuálne výsledky v rámci 

Slovenska a Európy. Tento školský rok pod odborným vedením 

Petra Boláčeka postúpili v športovej gymnastike družstiev až 

na Majstrovstvá SR. Po minuloročnom 4. mieste sa dievčatám 

podarilo vybojovať krásne 2. miesto. 

Najlepší vo futbale – mladší žiaci sú zo ZŠ Ul. L. Novo-

meského. Pod vedením Petra Číbika sa prebojovali na celoslo-

venské finále v Národnom 

tréningovom centre Slo-

venského futbalového zväzu 

v Poprade. Vo finálovom 

zápase podľahli Žiline 5:6 a 

stali sa vicemajstrami SR. 

Zároveň vyhrali pre školu aj 

finančnú čiastku 2000 eur, 

ktorá bude použitá na nákup športových potrieb.  

Najlepší vo futbale – mladší žiaci a žiačky sú zo ZŠ Ul. L. 

Novomeského. Svoj futbalový talent ukázali mladí futbalisti na 

Majstrovstvách Slovenska McDonald´s Cup v Poprade, kde sa 

stretlo 8 najlepších tímov z celého Slovenska.  Chlapci  a diev-

čatá zo ZŠ Ul. L. Novomeského  si z tejto súťaže opäť odniesli 

majstrovský titul. Z tímu boli ocenení aj jednotlivci – Timea 

Majanová a Milan Vicena za najtvrdšiu strelu a Timea Ma-

janová bola vyhlásená aj za najlepšiu hráčku turnaja. Majstri 

Slovenska získali zároveň hlavnú výhru – výlet na zápas špa-

nielskej futbalovej súťaže La Liga v Barcelone. K úspechu 

doviedli mladých futbalistov Peter Čibík a Michal Vereš.  

Najlepšie hádzanárky sú zo ZŠ Hodžova, ktoré sa opäť po 

roku stali najlepšími hádzanárkami Slovenskej republiky. 

Ocenenie prevzal aj úspešný olympionik v nemčine Ján Marušinec. 
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Ziskom titulu majsteriek Slovenska úspešne reprezentovali 

nielen svoju školu, ale aj Hádzanársky klub AS Trenčín, kde 

všetky trénujú. Väčšina z týchto 

dievčat sa pár dní po školských 

majstrovstvách zúčastnila Maj-

strovstiev Slovenska starších žiačok 

v Bardejove, kde skončili na vy-

nikajúcom druhom mieste. Líder-

kou a najskúsenejšou hráčkou druž-

stva, ktorá dokáže rozhodovať ťažké zápasy , burcovať dievčatá 

k lepším výkonom, podporovať ich, radiť im, bola počas celej 

sezóny v škole aj v hádzanárskom klube Klára Paulínyová. 

Klára je veľmi úspešnou hádzanárkou, jednou z najlepších 

strelkýň dorasteneckej ligy, kde sa so svojimi spoluhráčkami 

v uplynulej sezóne umiestnila na 3. mieste, zároveň je aj 

reprezentantkou Slovenska v kategórii do 17. rokov. Klára 

okrem hádzanej reprezentovala školu aj v basketbale, volejbale, 

vybíjanej, atletike a taktiež je vynikajúcou žiačkou. 

Mimoriadne ocenenia: 

Najlepší detský spevácky zbor je Detský spevácky zbor Váž-

ky, ktorý  pracuje v ZŠ Dlhé Hony od roku 2007 ako záujmový 

útvar. Jeho členskú základňu tvoria žiaci 2. - 9. roční-

ka. Vedúcou a dirigentkou zboru je Miroslava Kaliňáko-

vá. Repertoár zboru tvoria predovšetkým skladby 20. storočia, 

zborové úpravy ľudových piesní  a  vianočný repertoár. Zbor 

každoročne uskutočňuje príležitostné  samostatné vystúpenia 

pre verejnosť, ale aj spoločné vystúpenia s inými speváckymi 

zbormi a interpretmi. Taktiež sa zúčastňuje na súťažiach spe-

váckych zborov, kde reprezentuje Trenčiansky kraj a mesto 

Trenčín. Tento školský rok bol bohatý na niekoľko ta-

kých  koncertov a súťažných vystúpení.  V roku 2018 vydal 

spevácky zbor svoje debutové CD. Veľkým úspechom zboru 

bolo  v októbri 2018 strieborné pásmo na medzinárodnej súťaži 
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speváckych zborov Voce magna v Žiline. V apríli 2019 získal 

zbor na krajskej súťaži detských speváckych zborov Mládež 

spieva 1. miesto v zlatom pásme s priamym postupom na 

celoštátne kolo.  

Najlepšia cyklistka je siedmačka Dorota Vojtíšková zo ZŠ 

Kubranská. Okrem toho, že je svedo-

mitou žiačkou a v štúdiu dosahuje výbor-

né výsledky, je aj vynikajúcou športov-

kyňou. Už pred pár rokmi jej učarovali 

dve kolesá. Od bicyklovania na ihrisku 

sa postupne dostala k pretekaniu. Jazdí 

na horskom aj cestnom bicykli. Najvýraznejšie športové vý-

sledky v uplynulej sezóne: 1. miesto na Majstrovstvách Sloven-

skej republiky MTB XCO (horské bicykle – cross country, 

jazda v teréne), 1. miesto Slovenský pohár MTB XCO horské 

bicykle – cross country, jazda v teréne) – celkové poradie. Cel-

kovo za rok 2018 absolvovala Dorotka 35 štartov, z toho  25-

krát získala pódiové umiestnenie. Vďaka týmto výsledkom si 

pre tento rok vybojovala miestenku na Majstrovstvá Európy 

v cyklistike.  

Najlepší dejepisári sú Alex Špalda, Sandra Ševčíková a 

Filip Uličný, žiaci ZŠ Ul. L. Novomeského, ktorí sa v silnej 

konkurencii prebojovali cez krajské 

kolo dejepisnej súťaže Medzníky II. 

svetovej vojny a z prvého miesta po-

stúpili do celoslovenského kola. Žia-

ci sa naň poctivo pripravovali s uči-

teľom Petrom Porošinom. Skúmali 

rôzne dokumenty, filmy i fotografie 

zbraní a vojenskej techniky. V náročnom štvorkolovom celo-

slovenskom finále sa umiestnili na peknom 8. mieste so stratou 

len 4 bodov za víťazmi. 
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Najlepšia karatistka je Lucia Mrázová zo ZŠ Bezručova. 

Karate sa venuje už od svojich 

štyroch rokov. Napriek tomu, že 

športu venuje svoj voľný čas, v škole 

dosahuje výborné študijné výsledky. 

Je cieľavedomá, zodpovedne 

pristupuje k plneniu povinností. Je 

otvorenej, kamarátskej povahy, obľúbená v kolektíve. V karate 

dosahuje vynikajúce výsledky nielen na Slovensku, ale úspešne 

reprezentuje školu a mesto aj v zahraničí. K jej najvýraznejším 

úspechom patrí 3. miesto na Svetovom pohári v súťaži kumite, 

ktoré sa konalo na Cypre a 1. miesto v Tatami Cup v Budapešti. 

Najúspešnejšia škola v olympiádach, predmetových a ume-

leckých súťažiach je ZŠ Dlhé Hony. Najúspešnejšou školou 

v športových súťažiach sa stala ZŠ Ul. L. Novomeského. 

www.trencin.sk 24.06.2019 

Pomocná evidencia 499/1/2019 

 

Letné investície v trenčianskych školách a škôlkach 

 

Na nový školský rok sa už počas prázdnin pripravujú základ-

né i materské školy. Vymieňajú okná, dvere, svietidlá, upravujú 

učebne… Niektoré práce si robia školy a škôlky vo vlastnej 

réžii a zo svojho rozpočtu a väčšie investície sú v rukách mesta. 

V Základnej škole na Kubranskej ulici maľujú vnútorné 

priestory, menia sa niektoré svietidlá, dvere a začína sa tu i re-

konštrukcia telocvične. Na vonkajšom športovisku v areáli ZŠ 

Novomeského vymieňajú umelý trávnik. Počas prázdnin na 

Základnej škole na Veľkomoravskej ulici stavebne upravia 

jednu triedu na odbornú chemicko-biologickú učebňu aj s vyba-

vením. 

V škole na Bezručovej ulici majú dokončený cykloprístre-

šok a aktuálne menia odpadové potrubie v jedálni. Pracuje sa aj 

http://www.trencin.sk/
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v ZŠ Hodžova. Rekonštruujú toalety na 1. stupni. Základná 

škola na Dlhých Honoch tiež vylepšuje svoje priestory. 

Vymieňajú osvetlenie v telocvični, na prízemí bude 16 nových 

okien a aj tu budú maľovať chodby, triedy i kancelárie. Okná 

vymenia na druhom poschodí aj v ZŠ na Východnej ulici. 

Nezaháľajú ani v Základnej umeleckej škole Karola Pá-

divého, kde vymieňajú podlahovú krytinu v učebniach, maľujú 

vnútorné priestory chodieb, upravujú triedu pre výuku hry na 

bicie nástroje a vymenia aj jedny vonkajšie dvere do budovy 

školy. 

Vo všetkých 16 materských školách, ktoré sú v pôsobnosti 

mesta Trenčín, cez letné prázdniny dezinfikujú priestory a hrač-

ky v triedach a v prípade potreby maľujú svoje priestory. 

Navyše, v škôlke Na dolinách prerábajú kúpeľne, opravujú pod-

lahy a elektroinštaláciu. V Materskej škôlke na Považskej ulici 

opravujú pieskoviská spolu s výmenou piesku. MŠ Niva opra-

vuje fasády a pieskovisko. V škôlkach na Šmidkeho a Šafá-

rikovej ulici vymieňajú v kuchynských priestoroch dlažbu. 

Aj toto leto sa však robia i väčšie akcie. V Materskej škole 

na Kubranskej ulici prerábajú kúpeľne a pokračuje tu celková 

rekonštrukcia, na ktorú mesto získalo financie z eurofondov. 

www.trencin.sk 29.07.2019 

Pomocná evidencia 564/1/2019 

 

Najlepšie školy v Trenčianskom kraji podľa INEKO 

 

V prvej tridsiatke najlepších základných škôl na Slovensku 

je sedem škôl z Trenčianskeho kraja. Inštitút pre ekonomické a 

sociálne reformy (INEKO) zverejnil najnovšie rebríčky základ-

ných a stredných škôl na Slovensku. 

http://www.trencin.sk/
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Hodnotenie prebehlo v školskom roku 2018/2019 na základe 

celoštátneho testovania piatakov a deviatakov na základných 

školách a absolventov stredných škôl v maturitných skúškach. 

Najlepšie vo svojich kate-

góriách sa umiestnili Zá-

kladná škola na Krosnian-

skej v Košiciach, Obchodná 

akadémia v Trnave na Ku-

kučínovej a bratislavské 

Gymnázium Jura Hronca. 

Najlepšia základná škola 

v Trenčianskom kraji je pod-

ľa hodnotenia v Považskej Bystrici na Ulici slovenských 

partizánov, v rámci slovenského rebríčka skončila na šiestom 

mieste. Z trenčianskych základných škôl dopadla najlepšie v 

hodnotení Základná škola Dlhé hony, celkovo obsadila 

osemnástu priečku, Základná škola Novomeského z Trenčína 

sa umiestnila na 20. priečke. 

Podľa aktuálneho rebríčka sa v kategórii stredných odbor-

ných škôl umiestnila z trenčianskeho regiónu najlepšie Ob-

chodná akadémia Milana Hodžu z Trenčína, ktorá skončila 

štvrtá. Šiesta bola Stredná zdravotnícka škola v Trenčíne.  

V rebríčku najlepších gymnázií na Slovensku skončilo z 

trenčianskeho regiónu najlepšie trenčianske Gymnázium Ľudo-

víta Štúra, ktoré obsadilo devätnástu priečku. 

Rebríčky škôl komplexne nehodnotia kvalitu školy, ale in-

formujú o výsledkoch žiakov. Výsledky vstupujúce do reb-

ríčkov nezohľadňujú rozdiely medzi žiakmi jednotlivých škôl 

spôsobené inými faktormi, než je vzdelávací proces, nepokrý-

vajú celý obsah vzdelávania a nemerajú ani pridanú hodnotu 

školy, čiže to, aké zručnosti a vedomosti škola v danom období 

odovzdala svojim žiakom,“ uviedol analytik INEKO Matej 

Tunega. 

http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
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Rebríčky podľa neho nemusia plne vypovedať o kvalite ško-

ly, môžu však byť užitočným pomocným ukazovateľom pri 

výbere školy. 

 „Najmä by mali pritiahnuť záujem verejnosti k diskusiám o 

kvalite škôl. Pre získanie presnejšieho obrazu by sa rodičia mali 

učiteľov pýtať na ďalšie uplatnenie absolventov, či už v prijí-

maní na vyšší stupeň vzdelávania, alebo pri vstupe na trh práce. 

Dôležité sú aj informácie o účasti študentov na rôznych sú-

ťažiach, o technickom vybavení alebo o štruktúre predmetov,“ 

informoval Matej Tunega. 

www.sme.sk 18.12.2019 

Pomocná evidencia 967/1/2019 
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