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8.3 Stredné školy 
 

 

Stredná športová škola zastreší aj Hokejovú akadémiu 

 

Stredná športová škola Trenčín v zriaďovateľskej pôsobnos-

ti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), ktorá vznikla 

transformáciou bývalého Športového gymnázia v Trenčíne, 

otvorila svoje brány pre budúcich študentov už druhý januárový 

týždeň nového roka.  

Na škole sa nemenil len názov, ale aj organizačná štruktúra, 

pribudli nové študijné odbo-

ry, škola sa môže pochváliť 

novým logom a od 1. sep-

tembra 2019 aj vôbec prvý-

mi žiakmi, ktorí sa stanú 

súčasťou pilotného projektu 

Hokejová akadémia. Ten re-

alizuje TSK v spolupráci so 

Slovenským zväzom ľado-

vého hokeja (SZĽH) na základe podpísaného Memoranda 

o spolupráci z roku 2017. O týchto, ale aj ďalších novinkách zo 

života školy, sa dozvedeli účastníci Dňa otvorených dverí 

Strednej športovej školy Trenčín, ktorý sa konal v piatok 11. 

januára v priestoroch Školského internátu. 

SŠŠ Trenčín má dlhodobo výborné výsledky vo vzdelávaní 

a príprave športovo nadanej mládeže, o čom svedčí aj počet 

absolventov, ktorí pravidelne reprezentujú Slovensko vo 

svojom dospelom veku.  

„Absolventi školy tvoria približne 10 percent športových 

reprezentantov Slovenska na olympijských hrách, ale tiež 

pravidelne reprezentujú krajinu na majstrovstvách sveta či 

majstrovstvách Európy. Môžem povedať, že na našej škole 

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/hokejova-hala-studentska-kaviaren-workoutove-ihrisko-aj-kniznica.-slovenski-hokejisti-a-zupa-planuju-ikonicky-projekt-hokejovej-akademie..html?page_id=465154
https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/vzorovy-hokejovy-region-trencin-bude-vychovavat-buduce-hokejove-hviezdy.html?page_id=550243
https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/vzorovy-hokejovy-region-trencin-bude-vychovavat-buduce-hokejove-hviezdy.html?page_id=550243
https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/vzorovy-hokejovy-region-trencin-bude-vychovavat-buduce-hokejove-hviezdy.html?page_id=550243
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vieme zo všetkých športov vypracovať svetovú špičku,“ vy-

zdvihol úspechy absolventov počas DOD riaditeľ školy Jozef 

Pšenka.  

Škola komplexne zabezpečuje vzdelávanie a športovú prí-

pravu mládeže v štyroch individuálnych (atletika, cyklistika, 

kanoistika, plávanie) a štyroch kolektívnych (hokej, futbal, 

volejbal chlapcov a hádzaná dievčat) športoch. V ostatných 

športoch s menším počtom 

študentov vytvára pod-

mienky pre všeobecnú 

športovú prípravu v dopo-

ludňajších hodinách a špe-

ciálnej príprave sa študenti 

venujú popoludní vo svo-

jich kluboch. 

Vytvoriť ideálne pod-

mienky na športovú prípravu i vzdelanie pomôže aj pilotný 

projekt Hokejová akadémia, v rámci ktorej začne prvých 15 ho-

kejistov študovať už v septembri. 

„Najväčšie talenty zo základných škôl Trenčianskeho kraja 

budú na základe výberu pokračovať v štúdiu na Strednej špor-

tovej škole Trenčín. Ľahšie sa presadiť im umožní aj kvalitné 

vzdelanie s rozšírenou výučbou angličtiny, nové študijné odbo-

ry či špičkoví hokejoví odborníci, tréneri i psychológovia,“ 

prezradil trenčiansky župan Jaroslav Baška s tým, že Hoke-

jová akadémia bude vychovávať komplexné športové osobnosti 

a uplatniť sa tak dokážu aj v prípade, že sa športovej kariére 

nebudú venovať aktívne.  

„Našou snahou je pripraviť pre športovo nadanú mládež, 

ktorá bude na tejto škole študovať, jeden perfektný, takmer re-

prezentačný program. Ten na krajskej úrovni vytvorí ma-

ximálne možné podmienky, ktoré vieme v tejto krajine mládeži 

ponúknuť a pomôže aj pri výbere hráčov do národného 
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mužstva. Dôležité je vrátiť motiváciu do rodín a radosť do 

hokejových komunít,“ povedal predseda komisie Rozvojového 

centra hokejového regiónu Trenčín Richard Pavlikovský a do-

dal, že Hokejovú akadémiu bude potrebné zapracovať do 

hokejového systému postupne. Na výstavbe tréningovej hoke-

jovej haly sa bude okrem TSK podieľať aj vláda SR, ktorá na 

tento účel uvoľnila finančné prostriedky vo výške 50 percent 

celkových nákladov, tzn. 3 milióny eur. 

Veľký potenciál školy umocňuje aj jeho umiestnenie v stre-

doškolskom kampuse v Trenčíne – Zámostí, kde sú vytvorené 

ideálne podmienky pre vzdelávanie, šport, ubytovanie i stra-

vovanie.  

„Je to jedinečný areál, a to nielen v rámci kraja, ale tiež ce-

lého Slovenska. Nachádzajú 

sa tu štyri školy v zriaďova-

teľskej pôsobnosti TSK, Do-

pravná akadémia, školský 

internát s kapacitou 700 žia-

kov a veľký počet športovísk 

vrátane telocvične s paramet-

rami športovej haly. Veľmi 

ma teší, že sa tento areál podarí sceliť vďaka odkúpeniu budovy 

školy od mesta Trenčín,“ zhodnotil trenčiansky župan. 

Na základe schváleného počtu žiakov môže SŠŠ Trenčín do 

prvého ročníka prijať celkom 48 prvákov.  

„Máme schválených 24 miest pre odbor športové gymná-

zium a 24 miest pre odbor športový manažment. Z tohto počtu 

by malo byť 15 hokejistov. Rozpracované máme aj ďalšie dva 

študijné odbory, a to digitálne služby v športe a spracovanie dát 

v športe, ktoré sú v štádiu experimentálneho overovania,“ vy-

svetlil riaditeľ školy. Vyzdvihol tiež, že nakoľko ide o strednú 

športovú školu, v každom študijnom odbore žiak maturuje aj 

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/v-ramci-pilotneho-projektu-hokejova-akademia-zacnu-prvi-ziaci-studovat-uz-v-septembri-vystavbu-hokejovej-haly-podpori-vlada-3-milionmi-eur.html?page_id=575378
https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/v-ramci-pilotneho-projektu-hokejova-akademia-zacnu-prvi-ziaci-studovat-uz-v-septembri-vystavbu-hokejovej-haly-podpori-vlada-3-milionmi-eur.html?page_id=575378


569 
 

z predmetu Základy športovej prípravy, vďaka čomu dostane aj 

trénerské vzdelanie a môže pracovať ako profesionálny tréner. 

www.tsk.sk 14.01.2019 

Pomocná evidencia 038/1/2019 

 

Študenti vytvárali z ulice kreatívny a kultúrny priestor 

 

Stredoškoláci z Trenčianskeho kraja sa pozreli na Ulicu 1. 

mája v Trenčíne a s využitím svojej fantázie navrhovali jej 

zmenu na kreatívny a kultúrny priestor pre študentov a širokú 

verejnosť.  

Išlo o súčasť študentského programu I AMbitious, ktorý ich 

učí komunikovať s verejným sektorom, vyjadrovať svoj názor, 

učí ich byť aktívnym vo svojom meste, pracovať v tíme a rea-

lizovať svoje nápady. Počas dvoch mesiacov absolvovali aj tri 

stretnutia na Mestskom úrade v Trenčíne. Venovali sa práve 

Ulici 1. mája, ktorou za zaberá aj hlavný architekt mesta Mar-

tin Beďatš. Mesto v tomto roku dá vypracovať architektonickú 

štúdiu na zmenu tohto verejného priestoru.  

Študenti svoje práce prezentovali pred zástupcami mesta, 

Trenčianskeho samosprávneho kraja a Gymnázia Ľ. Štúra. Ako 

uviedli koordinátori projektu Veronika Sučanská, Milan 

Zongor a Patrik Žák, cieľom bolo, aby sa študenti viac zapá-

jali do verejného diania, prispievali svojimi nápadmi a nebáli sa 

ich prezentovať.  

Info 26.03.2019 

Pomocná evidencia 192/1/2019 

 

Najväčší prepad zaznamenala Trenčianska univerzita 

 

Záujemcovia o štúdium na vysokých školách na Slovensku 

si môžu vybrať z 20 verejných, 3 štátnych, 12 súkromných a z 

5 pobočiek zahraničných vysokých škôl.  

http://www.tsk.sk/
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Pri výbere treba zohľadniť viacero faktorov, do úvahy treba 

vziať najmä možnosti uplatnenia na trhu práce po skončení 

vysokej školy. Viac ako sedem vzhliadnutí životopisu dosiahli 

v najnovšom rebríčku iba absolventi Ekonomickej univerzity. 

Najväčší prepad zaznamenala Trenčianska univerzita Alexand-

ra Dubčeka, ktorá klesla o tri miesta. 

V rebríčku najžiadanejších absolventov podľa jednotlivých 

fakúlt sa prvé miesto nezmenilo. Aj naďalej si najväčší záujem 

držia vyštudovaní informatici z Fakulty informatiky a infor-

mačných štúdií na Slovenskej technickej univerzite.  

Najvyššie platové očakávania prekvapujúco neboli v Bra-

tislave, ale na Fakulte špeciálnej techniky Trenčianskej uni-

verzity Alexandra Dubčeka. Absolventi očakávali v roku 2017 

nástupný plat takmer 1 400 eur. V porovnaní s celkovým prie-

merným platom absolventa, ktorý je takmer 1 160 eur v 

hrubom, je to až o 20 percent viac.  

www.pravda.sk 15.03.2019 

Pomocná evidencia 202/1/2019 

 

Katarína Bučková zvíťazila na súťaži v umení čapovať 

 

Katarína Bučková zo SOŠ hotelových služieb a obchodu 

v Trenčíne sa v dňoch 25.- 26. marca stala víťazkou celo-

slovenskej súťaže Xpert v umení čapovať v Nových Zámkoch. 

Pred komisiou odborníkov obhajovala svoje poznatky o pive 

i zručnosti v jeho čapovaní. 

Info 30.04.2019 

Pomocná evidencia 224/1/2019 

 

Výstavisko ovládli Trenčianske robotické dni 

 

Trenčianske výstavisko opäť ovládli moderné technológie, 

roboty a projekty z oblasti robotiky. V poradí 14. ročník 

http://www.pravda.sk/
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Trenčianskych robotických dní, ktorý sa tam konal v stredu 3. 

a vo štvrtok 4. apríla má najmä motivovať mladých k ďalšiemu 

štúdiu technických odborov.  

Medzinárodná súťaž tvorivosti žiakov základných a stred-

ných škôl v oblasti robotiky, na ktorej sa predstavilo 176 tímov, 

bola v tomto roku zame-

raná na ekorobotiku 

a Industry 4.0. Na žiakov 

i návštevníkov čakali aj 

prednášky a workshopy, 

ktoré organizátor pripra-

vil v spolupráci s vysoký-

mi školami a partnerský-

mi firmami. Žiaci súťažili 

so svojimi robotmi vo viacerých kategóriách, ľahkej, ťažkej, 

freestyle a dolt.  

„Ide nám o to, aby žiaci úplne vo všetkých súťažiach ukázali 

svoju kreativitu, ale aj o to, aby sme ich podporili v motivácii. 

Aby sme ich motivovali na vedu a techniku týmto jedno-

duchých spôsobom, a to robotikou, automatizáciou, ktoré sú 

dnes veľmi popularizované,“ načrtol Ľuboš Chochlík, riaditeľ 

Strednej odbornej školy (SOŠ) Pod Sokolicami v Trenčíne, 

ktorá je organizátorom podujatia. 

Škola podľa neho Trenčianskymi robotickými dňami sleduje 

aj to, aby vysoké školy, ktoré sa na ňom zúčastňujú, mohli 

osloviť deti v útlom veku.  

„Je úžasné, keď vidíte škôlkarov alebo deti z vyšších roč-

níkov základných škôl, že idú za docentmi, profesormi, ktorí sú 

v stánkoch a rozprávajú sa o veciach, ktoré boli nedávno ešte 

nemysliteľné. Vidia, že vysokoškolskí učitelia nie sú strašia-

kom a netreba ísť do zahraničia na to, aby sme našim deťom 

tiež dali kvalitné vzdelanie,“ ozrejmil.  
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O organizáciu podujatia sa postarala SOS Pod Sokolicami 

v Trenčíne v spolupráci s Ministerstvom školstva, vedy, výsku-

mu a športu SR.  

www.teraz.sk 04.04.2019 

Pomocná evidencia 252/1/2019 

 

Róbert Jurčo získal striebornú medailu 

 

V Trenčianskych Tepliciach sa zišli žiaci stredných škôl 

z celého Slovenska, ktorých vášňou je nielen fyzikálna teória, 

ale aj prax. Nad celoštátnym kolom Fyzikálnej olympiády 

s poradovým číslom 60 prevzal záštitu predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška aj rektor 

Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef 

Habánik. 

Ten vo štvrtok 11. apríla jubilejný ročník aj slávnostne 

otvoril. Vyhodnotenie súťaže a slávnostné udeľovanie cien sa 

uskutočnilo počas nedeľného predpoludnia 14. apríla na pôde 

Úradu TSK.  

Do Fyzikálnej olympiády bolo v tomto roku zapojených 26 

študentov stredných škôl, úspešnými riešiteľmi sa stalo až 22 z 

nich. Za víťazov celoštátneho kola bolo vyhlásených prvých 10 

úspešných riešiteľov, ktorí dosiahli najvyšší počet v bodo-

vacom systéme.  

Zastúpenie na medailovej pozícii mal aj Trenčiansky 

samosprávny kraj v podobe Róberta Jurča, študenta Gym-

názia Ľudovíta Štúra v Trenčíne. Ten si okrem Pohára predsedu 

TSK za najúspešnejšieho fyzika v rámci kraja odniesol aj 

striebornú medailu za druhé miesto.  

www.tsk.sk 14.04.2019  

Pomocná evidencia 281/1/2019 

 

 

http://www.teraz.sk/
http://www.tsk.sk/
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Dve stredné školy opäť v prvej desiatke INEKO 

 

Stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) pravidelne obsadzujú popredné 

priečky v celoslovenskom 

hodnotí kvality škôl. V de-

siatke tých najlepších má 

kraj aj tentokrát zastúpe-

nie, a to až dvojnásobné.  

Rebríček najlepších 

slovenských základných 

a stredných škôl zostavuje 

Inštitút pre ekonomické 

a sociálne reformy (INE-

KO). Pri ich hodnotení pritom berie do úvahy aj také kritériá, 

akými sú uplatniteľnosť absolventov školy na trhu práce, 

mimoriadne výsledky žiakov v rôznych súťažiach či ich úspeš-

nosť na vysokých školách.  

Tieto kritériá inštitút v poslednom hodnotenom období do-

plnil aj o nové, medzi ktorými nájdete napríklad výsledky štát-

nej školskej inšpekcie na školách, pridanú hodnotu v slo-

venskom jazyku, mieru využívania digitálnych technológií 

v rámci vyučovacieho procesu či zapojenie škôl do vzde-

lávacieho programu Medzinárodná cena vojvodu z Edinburghu.  

V aktuálnom aprílovom rebríčku, ktorý zostavili analytici 

INEKO, sa opäť blysli aj stredné školy v zriaďovateľskej pô-

sobnosti TSK. 

Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne sa dlhodobo 

drží na popredných priečkach rebríčka INEKO. Aj v tom 

aktuálnom sa s bodovým ziskom 7,9 stala štvrtou najlepšou na 

Slovensku v kategórii Stredná odborná škola a najlepšou 

v Trenčianskom kraji. Prívlastok „škola s výbornými výsled-

kami žiakov“ si vyslúžila najmä vďaka vynikajúcim študijným 

http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2018&ts=SO%C5%A0&k=3&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0
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výsledkom žiakov na maturitných skúškach predovšetkým zo 

slovenského jazyka či využívaniu digitálnych a informačných 

a komunikačných technológií v rámci výučbového procesu.  

Druhou najlepšou školou v rámci Trenčianskeho kraja sa 

v rovnakej kategórii stala Stredná zdravotnícka škola v Tren-

číne, ktorá od 1. februára 2018 nesie čestný názov Stredná 

zdravotnícka škola Celestíny Šimurkovej v Trenčíne. Tá je 

zároveň šiestou najlepšou v rámci Slovenska. Bodové hodno-

tenie 7,7 škole zabezpečilo prívlastok „škola s výbornými 

výsledkami žiakov“, a to opäť vďaka študijným výsledkom na 

maturitných skúškach zo slovenského a anglického jazyka, vý-

sledkom školskej inšpekcie či zlepšeniu výsledkov absolventov 

školy v slovenskom jazyku. 

V kategórii gymnázií si prvenstvo v rámci kraja s bodovým 

ziskom 7,5 vybojovali žiaci Gymnázia Ľudovíta Štúra v Tren-

číne.  

www.tsk.sk 25.04.2019 

Pomocná evidencia 307/1/2019 

 

Praktické maturity študentov SOŠ obchodu a služieb 

 

Praktické maturity študentov Strednej odbornej školy ob-

chodu a služieb v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Tren-

čianskeho samosprávneho kraja (TSK) preniesli návštevníkov 

hneď do niekoľkých historických období. Nechýbala ani módna 

prehliadka či pre niektorých nostalgická spartakiáda. 

V piatok 3. mája sa budova i areál Strednej odbornej školy 

obchodu a služieb v Trenčíne vydal na potulky časom. Práve tie 

boli aj témou praktickej zložky maturitnej skúšky odborov ho-

telová akadémia a kozmetik. V rámci programu sa návštevníci 

tohto výnimočného dňa mohli preniesť časom späť do 

socializmu, do obdobia 1. Československej republiky či 18. 

storočia. Atmosféra maturít bola navyše obohatená aj oslavným 

http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2018&ts=SO%C5%A0&k=3&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0
http://skoly.ineko.sk/rebricky/?r=2018&ts=Gym&k=1,2,3,4,5,6,7,8&l=0&u=&h=skore&szpo=0&szpd=100&exto=0&extd=100&ms=0
http://www.tsk.sk/
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nádychom, „Jilemák“ v tomto roku oslavuje 135. výročie 

založenia školy. Zablahoželať škole i podporiť žiakov pri 

praktickej časti skúšky do-

spelosti prišiel osobne aj 

predseda Trenčianskeho 

samosprávneho kraja Ja-

roslav Baška.  

Návštevníci mohli vi-

dieť okrem gastronomic-

kých sekcií módnu pre-

hliadku, ktorá reflektovala 

pohyb módnych trendov od 19. storočia až do súčasnosti, 

ukážku spartakiády či hudobné vystúpenie. 

www.tsk.sk 03.05.2019 

Pomocná evidencia 331/1/2019 

 

Laura Laššová víťazkou súťaže v stvárnení rodiny 

 

Víťazkou 3. ročníka súťaže „Rodina a základné ľudské prá-

vo na život“ sa v kategórii stredných škôl stala Laura Laššová 

zo Strednej umeleckej školy v Trenčíne. Súťaž organizuje 

Asociácia za život a rodinu. Vyše 1200 žiakov a študentov 

tvorilo kresbu alebo krátke video s témou života alebo rodiny. 

Laura nakreslila deti v topánkach rodičov. 

Info 04.06.2019 

Pomocná evidencia 420/1/2019 

 

Študenti navrhovali autosedačky  

 

Piati študenti Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

slávnostne ukončili stáž v technologickom centre spoločnosti 

Adient. Počas nej navrhli dizajn a vyrobili päť originálnych 

automobilových sedačiek. Postupne prechádzali jednotlivými 

http://www.tsk.sk/
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krokmi vývoja sedadiel – od tvorby kovovej štruktúry cez 

vyrezávanie pien až po šitie poťahov.  

Umelecká prax prebiehala v priestoroch trenčianskeho 

technologického centra od septembra, študenti sa tu pod vede-

ním špecialistov stre-

távali každú stredu. 

„Najskôr mali te-

oretickú prípravu ski-

ce, následne dostali k 

dispozícii fyzicky 

materiál a skutočne tú 

sedačku vyrobili. Z 

našej strany sa im do-

stalo odbornej pomo-

ci od našich mentorov, najviac cenená pomoc je od špičkového 

odborníka na priemyselný dizajn Andrewa Bedwina, ktorý k 

nám prišiel z Nemecka,“ hovorí manažérka ľudských zdrojov 

Adientu Stanislava Valientová. Ten pomáhal študentom vo 

fáze tvorby dizajnu a následne sa do Trenčína vracal, aby ich 

návrhy korigoval. 

Umelecká prax prebehla v technologickom centre už tretí 

rok, študentské návrhy sú podľa Stanislavy Valientovej na stále 

lepšej odbornej aj kvalitatívnej úrovni.  

„Sedačky zaznamenávajú veľké zlepšenia, vidia to jednak 

predstavitelia školy, samotní študenti, aj odborníci z našich ra-

dov. Projekt považujeme za veľmi úspešný a určite v ňom 

plánujeme pokračovať. Po absolvovaní vysokoškolského štúdia 

budú títo študenti, ktorí u nás absolvovali prax, určite pre mňa 

zaujímaví,“ skonštatovala Stanislava Valientová s tým, že pre 

Adient sú inšpiráciou. „Cesta k sériovej výrobe je však ešte 

veľmi dlhý a zložitý proces, mimoriadne náročný na bezpeč-

nostné prvky aj na kvalitatívne požiadavky,“ dodala. 
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Fakt, že študentské návrhy sedačiek majú z roka na rok 

vyššiu úroveň, potvrdila aj učiteľka Strednej odbornej školy v 

Trenčíne Soňa Gulanová. 

„Žiakov na tento projekt vyberáme, musia mať výborné 

školské výsledky a byť na dobrej úrovni aj jazykovo, dôležitá 

je výborná angličtina. Záujem je vždy väčší, než môžeme zo-

brať,“ povedala. Pre študentov je to nová skúsenosť. „Nikdy to 

nezažili, musia sa naučiť zvládať tímovú prácu. Preto je to aj do 

života pre nich obrovské plus, že tu je tím ľudí, s ktorým musí 

vedieť ten žiak komunikovať,“ skonštatovala. 

Tretiačka Dajana Morkes hovorí, že prax bola veľmi 

poučná, ale náročná.  

„Naučili sme sa nové veci, mohli sme ich vyskúšať. Bola to 

namáhavá práca, museli sme zvládnuť všetky procesy. Nikdy 

predtým by som si nevšimla, ako sa sedačka vyrába a čo sa 

skrýva pod poťahom,“ povedala po svojej prezentácii, ktorú 

mala pred porotou a divákmi v angličtine.  

www.sme.sk 18.06.2019 

Pomocná evidencia 486/1/2019 

 

Do Hokejovej akadémie nastúpilo prvých 15 športovcov 

 

Na Strednej športovej škole v Trenčíne spustili od začiatku 

školského roka pilotný projekt regionálnej hokejovej akadémie. 

Do prvého ročníka nastúpilo 15 študentov, ktorí sa budú vzde-

lávať v dvoch nových študijných odboroch – športové gym-

názium a športový manažment. 

Cieľom štúdia je podľa riaditeľky školy Ivety Petríkovej 

Rosinovej plnohodnotná príprava žiakov: „Či už hokej hrať 

budú alebo nebudú, môžu pri športe zostať ako manažéri špor-

tových klubov, môžu zabezpečovať veci pre zväz. Nemusia pô-

sobiť len vo sfére športu, môžu to využiť aj inde.“ 

http://www.sme.sk/
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Hokejová príprava žiakov akadémie bude prebiehať pod 

gesciou skúsených trénerov Hokejového klubu Dukla Trenčín 

na Zimnom štadióne Pavla Demitru v Trenčíne. 

www.sme.sk 12.09.2019 

Pomocná evidencia 657/1/2019 

 

Umelecká škola od septembra s novým názvom i logom 

 

Do nového školského roka 2019/2020 vstúpila bývalá Stred-

ná umelecká škola v Trenčíne. Škola umeleckého priemyslu 

Trenčín - tak znie nový názov jedinej 

umeleckej školy, ktorú zriaďuje 

Trenčiansky samosprávny kraj.  

Pri príležitosti zmeny názvu 

strednej školy dostali žiaci prvého, 

druhého a tretieho ročníka reklamnej tvorby úlohu vytvoriť aj 

nové logo školy.  

„Na zadaní pracovali študenti v máji počas klauzúrnych 

prác. Návrhy na nové logo predložili aj žiaci druhého ročníka 

grafického dizajnu, ktorí logo tvorili na hodinách typografie. 

Víťazný návrh vybrala komisia pedagógov spomedzi viac než 

päťdesiatich žiackych prác,“ priblížil riaditeľ školy Ivan Štef-

ka. 

Autorom nového loga je žiak tretieho ročníka odboru rek-

lamná tvorba Ján Holba: „Hlavným symbolom je kocka, 

respektíve jej plášť. Tak ako sa dá kocka postaviť mnohými 

spôsobmi, tak ani moje logo sa nedrží len jedného variantu – je 

dynamické. To znamená, že okrem základného tvaru existujú 

jeho ďalšie varianty, ktoré sa budú využívať na prezentáciu 

študijných odborov.“  

Základný variant loga je usporiadaný zo šiestich štvorcov 

uložených do tvaru nakloneného písmena T, to nesie symboliku 

http://www.sme.sk/tema/pavol_demitra/
http://www.sme.sk/
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mesta Trenčín. Výber motívu kocky autor odôvodňuje častým 

spájaním kocky s umením. 

www.tsk.sk 17.10.2019 

Pomocná evidencia 629/1/2019 

 

Na SPŠ stavebnej pribudli nové pracoviská  

 

Najmodernejšiu školskú budovu vôbec nájdete v stredoškol-

skom kampuse v Trenčíne. Je ňou budova Strednej prie-

myselnej školy (SPŠ) stavebnej E. Belluša v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK).  

Kým začiatok uplynulého školského roka 2018/2019 sa 

niesol v duchu slávnost-

ného odovzdania zrekon-

štruovanej budovy školy, 

ktorá disponuje najmoder-

nejšími energetickými vý-

dobytkami, v novom škol-

skom roku už žiaci prvého 

ročníka stavebných odbo-

rov môžu využívať aj no-

vovybudované odborné dielne. Stavebná priemyslovka v Tren-

číne už druhým rokom víta svojich žiakov i nový školský rok v 

priestoroch, ktoré im môže každá iná škola len ticho závidieť. 

Škola, ktorá sa hrdo pýši titulom „škola v energetickej triede 

A0“, po novom disponuje aj novučičkým Centrom odborného 

vzdelávania a prípravy (COVP) pre stavebníctvo, ktoré sa 

podarilo vybudovať vďaka financiám z eurofondov i rozpočtu 

TSK.  

„V rámci tohto projektu, ktorý je financovaný z IROP vo 

výške viac ako 422 tisíc eur, je ďalších 22 tisíc z rozpočtu TSK. 

Touto investíciou sa zvyšuje kvalita odbornej prípravy žiakov 

v odboroch stolár a inštalatér,“ vysvetlil trenčiansky župan 

http://www.tsk.sk/
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Jaroslav Baška s tým, že projekt vybudovania COVP pozo-

stával z viacerých častí. „Súčasťou projektu bola okrem staveb-

ných prác aj modernizácia vybavenia dielní. K už zakúpeným 

prístrojom ešte pribudne aj moderné vybavenie geodetickej 

učebne a zriadené bude aj laboratórium na testovanie staveb-

ných materiálov. Je to veľká pridaná hodnota pre školu i samot-

ných žiakov,“ doplnil predseda TSK. 

COVP vzniklo v priestoroch bývalých šatní, odborný výcvik 

v ňom absolvujú žiaci prvých ročníkov učebných odborov 

stolár a inštalatér.  

„V tomto roku sme prijali do prvého ročníka maximálny 

možný počet žiakov, a to 9 stolárov a 9 inštalatérov. V novovy-

budovaných dielňach budú nadobúdať základné pracovné 

návyky 3 dni v týždni. Vyššie ročníky vďaka systému duálneho 

vzdelávania vykonávajú odborný výcvik priamo vo firmách,“ 

prezradila riaditeľka SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne 

Martina Knappová a doplnila, že ide o 5 žiakov a škola pra-

cuje aj na podpise zmlúv s ďalšími firmami. O ich zručnosti sa 

návštevníci školy môžu presvedčiť priamo v spojovacej chod-

be, ktorá vedie k novým dielňam. Tú zdobia dvere, ktoré sú 

dielom žiakov učebného odboru stolár. 

Na SPŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne študuje v aktuálnom 

školskom roku 336 žiakov v študijných i učebných odboroch. 

Vybudovanie COVP pre stavebníctvo je v krátkom časovom 

horizonte už druhým európskym projektom, ktorý bol na škole 

zrealizovaný.  

Aktuálne je škola vďaka projektu v hodnote takmer 2,4 

milióna eur príkladom ukážkovej energeticky úspornej verejnej 

budovy pre zvyšok Slovenska i Európsku komisiu. 

www.sme.sk 14.09.2019 

Pomocná evidencia 664/1/2019 

 

 

http://www.sme.sk/
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Počet žiakov v duálnom vzdelávaní stúpol o 260 

 

Počet žiakov zapojených do systému duálneho vzdelávania 

prekonal v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) prvýkrát 

štvorcifernú hranicu. V tomto školskom roku vykonáva prax 

priamo o zamestnávateľa viac ako 1100 stredoškolákov. Oproti 

minulému školskému roku ich počet stúpol približne o 260. 

Ako informovala vedúca odboru školstva a kultúry Úradu 

TSK Daniela Hilčíková, v školskom roku 2019/2020 má v sys-

téme duálneho vzdelávania učebnú zmluvu uzavretú 415 prvá-

kov, čím sa voľné miesta ponúkané zamestnávateľmi naplnili 

takmer na 70 percent. V porovnaní s minulým rokom sa počet 

prvákov, ktorí sa rozhodli vzdelávať priamo na pracovisku 

u zamestnávateľa, zvýšil o 93 žiakov. 

„Celkovo sa v systéme duálneho vzdelávania na stredných 

odborných školách v Trenčianskom kraji v školskom roku 

2019/2020 vzdeláva viac ako 1140 študentov, pričom takmer 

1100 ich je na školách v pôsobnosti kraja a zvyšok je na školách 

v zriaďovateľskej pôsobnosti Okresného úradu Trenčín,“ pri-

blížila Daniela Hilčíková. 

Medzi prvákmi najviac rezonovali študijné odbory mechanik 

nastavovač (116 prvákov), mechanik mechatronik (63 prvákov) 

a mechanik elektrotechnik (32 prvákov). Učebnú zmluvu má v 

druhom ročníku podpísanú približne 320 študentov, v treťom 

takmer 250 a vo štvrtom viac ako 110 stredoškolákov. 

www.teraz.sk 09.10.2019 

Pomocná evidencia 756/1/2019 

 

Výstava Stredoškolák – Hrdina remesla 

 

Prezentácia stredných škôl bola hlavným cieľom 21. ročníka 

dvojdňovej výstavy Stredoškolák - Hrdina remesla. Otvorili ju 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/bb/elektrotechnika.php
http://www.teraz.sk/
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vo štvrtok 24. októbra a pokračovala aj nasledujúci deň na tren-

čianskom výstavisku Expo Center v Trenčíne. 

Ako informoval Matej Plánek z oddelenia komunikácie a 

medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho samosprávne-

ho kraja (TSK), výstava bola zameraná na prezentáciu stred-

ných škôl v oblastiach, ako sú strojárstvo, elektrotechnika, ener-

getika, stavebníctvo, 

chémia, drevárstvo, ná-

bytkárstvo, odevníctvo, 

sklárstvo, umenie, poly-

grafia, ekonomika, ob-

chod a služby, poľno-

hospodárstvo a iné od-

bory vyučované na 

stredných školách. 

„Premiérovo bola sú-

časťou Stredoškoláka aj výstava vysokých škôl s názvom Vyso-

koškolák. Aj tento rok Centrum pedagogicko-psychologického 

poradenstva a prevencie v Trenčíne poskytovalo služby mobil-

ného kariérneho centra. Výstavisko bolo zároveň súčasťou veľ-

trhu pracovných príležitostí Job Forum,“ priblížil Matej Plánek. 

Súčasťou štvrtkového programu bolo vyhodnotenie systému 

duálneho vzdelávania, počas ktorého si z rúk predsedu TSK 

Jaroslava Bašku prevzali ocenenia zástupcovia piatich najlep-

ších škôl a firiem v systéme duálneho vzdelávania. Zároveň 

ocenili krajské školy s najlepšími výsledkami. 

„V systéme duálneho vzdelávania máme výborné čísla. V 

aktuálnom školskom roku je v duáli zapojených 415 prvákov. 

Celkovo vo všetkých ročníkoch praxuje priamo u zamest-

návateľa v Trenčianskom kraji 1140 študentov,“ uviedol 

predseda TSK Jaroslav Baška. 

www.teraz.sk 25.10.2019 

Pomocná evidencia 803/1/2019 

http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/bb/elektrotechnika.php
http://diplomovka.sme.sk/vedny-odbor/ad/chemicke-vedy.php
http://www.teraz.sk/
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Obchodná akadémia Milana Hodžu oslávila storočnicu 

 

V Posádkovom klube v Trenčíne sa vo štvrtok 7. novembra 

oslavovalo. Obchodná akadémia Milana Hodžu v Trenčíne je 

jednou z piatich župných škôl, ktoré v roku 2019 oslavujú sto 

rokov svojej existencie. Medzi hosťami osláv storočnice 

nechýbal ani primátor 

Trenčína Richard Ryb-

níček, ktorý patrí k absol-

ventom jubilujúcej školy. 

Obchodná akadémia 

sídli v budove, ktorá je 

kultúrnou pamiatkou. Jej 

absolventmi sú napríklad 

rektor Ekonomickej uni-

verzity v Bratislave profesor Ferdinand Daňo, muzikálový 

spevák Dušan Vitázek, riaditeľka Mestského divadla Trenčín 

Zuzana Mišáková či hokejista Tomáš Kopecký. V rámci hod-

notenia INEKO každoročne obsadzuje popredné priečky 

v rebríčku najlepších stredných odborných škôl na Slovensku. 

Škola k jubileu vydala 

pamätnicu, v ktorej sú 

okrem iného aj mená 

všetkých absolventov za 

sto rokov. 

„Obchodná akadémia 

Milana Hodžu v Trenčíne 

je najlepšou strednou 

školou v Trenčianskom 

kraji a jednou z najlepších na celom Slovensku. Je to najmä 

zásluhou dobrého vedenia školy, pedagogických i nepedago-

gických zamestnancov a žiakov. Trenčianska župa investovala 

za posledné roky do školy približne 250 tisíc eur. Tá najväčšia 

Vybraní pedagógovia si prevzali ocenenia z rúk župana Jaroslava Bašku. 

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2019/dve-zupne-stredne-skoly-opat-v-prvej-desiatke-celoslovenskeho-rebricka-ineko.html?page_id=607130
https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2019/dve-zupne-stredne-skoly-opat-v-prvej-desiatke-celoslovenskeho-rebricka-ineko.html?page_id=607130
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investícia obchodnú akadémiu ešte len čaká. Bude ňou 

rekonštrukcia budovy školy, ktorá je zároveň národnou kul-

túrnou pamiatkou. Aj preto všetky stavebné práce budú 

v súlade s podmienkami stanovenými Krajským pamiatkovým 

úradom v Trenčíne,“ priblížil trenčiansky župan Jaroslav Baš-

ka. Ten zároveň počas osláv ocenil 20 súčasných i minulých 

zamestnancov školy. 

Obchodnú akadémiu sídliacu v krajskom meste v súčasnosti 

navštevuje 475 žiakov, pričom 27 z nich študuje bilingválne. 

Od nového školského roka 2019/2020 nastala zmena na pozícii 

riaditeľa školy, Ľubomíra Jandíka po tridsiatich rokoch vo 

funkcii vystriedala Monika Bulková.  

„V aktuálnom školskom roku je naším cieľom rozbehnúť 

bilingválne štúdium, ktoré je na našej škole novinkou. Zároveň 

by sme radi formou duálneho vzdelávania ešte viac prepojili 

teóriu s praxou. Teší ma, že o štúdium na obchodnej akadémii 

je veľký záujem. Škole do ďalších rokov želám, aby pokračo-

vala v dosahovaní úspechov,“ uviedla nová riaditeľka Obchod-

nej akadémie Milana Hodžu Monika Bulková. 

www.tsk.sk 07.11.2019 

Pomocná evidencia 831/1/2019 

 

Zdenka Baxová získala Cenu Dionýza Ilkoviča 

 

Víťazkou 3. ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča (CDI) sa stala 

pedagogička Zdenka Baxová z Gymnázia Ľudovíta Štúra 

v Trenčíne. O finalistoch a víťazovi rozhodla odborná porota 

pod vedením Doc. RNDr. Martina Plescha, PhD. zo Slovenskej 

akadémie vied, prezidenta Medzinárodného turnaja mladých 

fyzikov. Ceny si finalisti prevzali 7. novembra 2019 počas 

slávnostného večera v budove Slovenskej filharmónie v Brati-

slave. 

http://www.tsk.sk/
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Berú svoje povolanie ako poslanie a deti vzdelávajú a 

pripravujú na domáce aj medzinárodné súťaže mimo bežného 

vyučovania. Zdenka Baxová vyučuje fyziku na Gymnáziu Ľ. 

Štúra v Trenčíne. Nevenuje sa však len obyčajnej fyzike, jej 

špecialitou je astronómia. Študentom pomáha odhaľovať zá-

kutia vesmíru už takmer 35 

rokov. Na škole sa jej po-

darilo vybudovať astrono-

mickú pozorovateľňu a vy-

chovať špičkových astronó-

mov.  

„Traja moji bývalí žiaci 

dnes študujú v Cambridge. 

Napríklad Peter Kosec už 

od prvého ročníka písal články do vedeckých časopisov a dnes 

je tam doktorandom. Vždy si hovorím, že o pár rokov budeme 

možno kvôli nemu prepisovať učebnice fyziky,“ pochválila 

svojich žiakov Zdenka Baxová. 

Do 3. ročníka Ceny Dionýza Ilkoviča prišlo 36 nominácií 

pre 32 výnimočných pedagógov. Finalisti si odniesli sošku 

Plamienok poznania od akademickej sochárky Eva Potfajová, 

dcéra Dionýza Ilkoviča, a rozdelili si finančnú odmenu vo 

výške 6 000 eur. 

Cena Dionýza Ilkoviča je určená pre pedagógov aj 

nepedagogických pracovníkov základných a stredných škôl, 

ktorí sa venujú rozvoju mimoškolskej činnosti v predmetoch 

matematika, fyzika, informatika a chémia. 

www.webnoviny.sk 07.11.2019 

Pomocná evidencia 833/1/2019 

 

 

 

 

http://www.webnoviny.sk/
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Nová hokejová hala v Trenčíne má územné rozhodnutie 

 

Výstavba novej hokejovej haly, ktorá bude slúžiť pre Hoke-

jovú akadémiu v Trenčíne, má právoplatné územné rozhodnu-

tie. Hokejová hala bude stáť za budovou školy medzi inter-

nátom a školou. V stredoškolskom campuse v Trenčíne - 

Zámostí aktuálne prebiehajú viaceré stavebné a prípravné 

práce. 

Stredná športová škola, na ktorej už od septembra študujú 

prví hokejisti v rámci Hokejovej akadémie, znižuje energetickú 

náročnosť budovy. 

„Súbežne s týmito prácami je v procese aj výstavba novej 

telocvične pre Školu umeleckého priemyslu v Trenčíne, novej 

kotolne a strojovne 

vzduchotechniky,“ in-

formoval trenčiansky 

župan Jaroslav Baš-

ka s tým, že po ukon-

čení týchto príprav-

ných prác bude po-

zemok pripravený na 

výstavbu hokejovej 

haly. 

Spomenuté úpravy vo výške približne 4 milióny eur 

financuje zo svojho rozpočtu Trenčiansky samosprávny kraj. 

Výstavba hokejovej haly by mala stáť približne 5 miliónov eur, 

župe finančne pomôže vláda Slovenskej republiky, ktorá stavbu 

spolufinancuje vo výške 3 miliónov eur. 

V celom komplexe je zabezpečené ubytovanie a stravovanie, 

športová škola tu plánuje počas leta organizovať rôzne 

hokejové kempy alebo hokejové školy. 

www.sme.sk 25.11.2019 

Pomocná evidencia 894/1/2019 

http://www.sme.sk/
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Obchodnú akadémiu chce župa zrekonštruovať 

 

Budova Obchodnej akadémie Milana Hodžu potrebuje re-

konštrukciu. Časť budovy, ktorá je národnou kultúrnou pa-

miatkou, má problémy so zatekaním strechy, labilnosťou okien, 

s opadajúcou omietkou v interiéri i odlupovaním časti fasády. 

 Zriaďovateľom školy je Trenčiansky samosprávny kraj 

(TSK), do obnovy viac ako 80 rokov starej časti jednej z naj-

úspešnejších odborných škôl v kraji chce investovať 1,5 mi-

lióna eur. Podľa architekta 

je budova výnimočná a z jej 

priestorov dodnes dýcha 

medzivojnové obdobie, 

architektonická povojnová 

tvorivosť a vzdušnosť. 

Obchodná akadémia sa v 

súčasnosti skladá z dvoch 

blokov. Starší, ktorý je 

pamiatkovo chránený, po-

stavili v roku 1937, stavbu projektoval svetoznámy architekt 

Ferdinand Silberstein-Silvan. Druhý blok – prístavbu – vybu-

dovali v roku 1983. Ako priblížila riaditeľka školy Monika 

Bulková, pamiatková časť je dodnes bez rekonštrukčného zása-

hu. Okná, schody či prechodové dvere pochádzajú z konca 30. 

rokov minulého storočia. 

 „Pamiatková časť nepodliehala rekonštrukcii. Za pomoci 

župy sa nám podarilo vymeniť okná telocvične, ktorá ale ne-

patrí do pôvodnej stavby, zrekonštruovali sa sociálne zariadenia 

pre chlapcov a dievčatá. Zrekonštruovali sme aj počítačové 

miestnosti,“ vymenovala s tým, že škola po viac ako 80 rokoch 

potrebuje vymeniť okná, dvere, budovu potrebujú zatepliť, 
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nutná je výmena kúrenia a elektroinštalácie. Rekonštrukcia by 

mala vyriešiť aj zatekajúcu strechu časti školy. 

 „V pamiatkovej časti sa nám hýbu okná, do tried prefukuje 

a občas naprší. V druhej časti nám pretekala strecha, plesniveli 

steny, opadala omietka a bojíme sa, aby to na niekoho nespadlo, 

preto dávame zábrany tak, aby do daných priestorov žiaci 

nechodili,“ povedala Monika Bulková a doplnila, že škola 

rátala s rekonštrukčnými prácami už pred 15 rokmi: „V roku 

2004 bola vypracovaná projektová dokumentácia, práce sa ale, 

bohužiaľ, neuskutočnili.“ 

Problémy obchodnej akadémie nesúcej meno po Milanovi 

Hodžovi, TSK vníma. Župa chce vyriešiť otázku celkového 

zníženia spotreby energií a s tým súvisiace nadmerné zaťaženie 

životného prostredia. 

„Opatreniami na dosiahnutie nižšej spotreby energií sa vy-

rieši aj otázka rekonštrukcie obvodových múrov budov školy, 

zrekonštruujú sa strechy, bleskozvody a vzduchotechnika, 

vymenia sa okná a svietidlá,“ priblížila hovorkyňa kraja Lenka 

Kukučková. Školu v rámci prác zateplia, pôvodné okenné a 

dverné výplne vymenia za tvarové a materiálové kópie s izo-

lačným dvojsklom. Verejné obstarávanie na zhotoviteľa chcú 

podľa Kukučkovej vysúťažiť v roku 2020. Od daného termínu 

bude závisieť aj časový harmonogram celého projektu. 

„Podľa spracovanej projektovej dokumentácie sú celkové 

náklady rozpočtované na sumu asi 1,5 milióna eur, s odha-

dovanou dobou realizácie 12 mesiacov. V súčasnosti sa dopra-

cováva projektová dokumentácia a nasledovať bude stavebné 

povolenie. Rekonštrukčné práce sa budú realizovať tak, aby v 

čo najmenšej miere narušili výučbu študentov,“ uviedla. 

Obchodná akadémia Milana Hodžu patrí do pamiatkového 

fondu od roku 2001. Podľa Lucie Pastierovej z Krajského 

pamiatkového úradu v Trenčíne bola postavená v rokoch 1935 

až 1937. 

http://tender.sme.sk/
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„Pôvodný objekt bol dvojkrídlový, v tvare písmena L, v roku 

1983 bol rozšírený o ďalšie dva bloky, ktoré boli realizované v 

prijateľnom výraze s ohľadom na funkcionalistickú architek-

túru pôvodného objektu. Budova je ukážkou uplatnenia prin-

cípov funkcionalizmu, ktoré 

vyjadruje nielen funkčné 

usporiadanie jednotlivých 

prevádzok a miestností, ale 

zároveň aj urbanistické si-

tuovanie v danej zástavbe na 

sídlisku Sihoť,“ priblížila s 

tým, že predmetom pamiat-

kovej ochrany tejto pôvod-

nej funkcie je aj konštrukčné, technické a materiálové riešenie 

spolu s originálnymi architektonickými, výtvarnými a 

umeleckoremeselnými prvkami. 

Trenčiansky architekt Marián Strieženec budovu z ceruzky 

slovenského architekta vníma ako jednu z najzaujímavejších v 

regióne i na Slovensku: „Je to výstavné dielo Ferdinanda Silber-

steina. Je to unikátna budova tým, že je výsledkom vzopätia po-

vojnových 20. a 30. rokov v Európe i Československu, ktoré 

vtedy patrilo medzi vlajkové lode funkcionalizmu.“ 

www.sme.sk 27.11.2019 

Pomocná evidencia 900/1/2019 

 

Gymnázium Ľ. Štúra pôsobí v Trenčíne už sto rokov 

 

Gymnázium Ľudovíta Štúra pôsobí v Trenčíne už sto rokov. 

Jedna z najväčších stredných škôl v Trenčianskom kraji oslá-

vila storočnicu svojej existencie v piatok 29. novembra v Po-

sádkovom klube v Trenčíne. V rámci slávnostnej akadémie 

bolo ocenených 18 pedagogických a nepedagogických zamest-

http://www.sme.sk/
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nancov školy, vystúpil školský folklórny súbor Trenčan, 

predstavili sa aj úspešní študenti gymnázia. 

Gymnázium Ľudovíta Štúra v Trenčíne v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) patrí 

medzi najlepšie školy 

v kraji. V súčasnosti 

ju navštevuje viac ako 

850 študentov, pričom 

každoročne sa na ňu 

hlási väčší počet uchá-

dzačov, ako je možné 

prijať.  

„Žiaci gymnázia sa 

pravidelne umiestňujú 

na popredných miestach v rôznych vedomostných, informa-

tických, fyzikálnych, jazykových či športových olympiádach 

doma i v zahraničí. Škola sa môže pochváliť bilingválnou slo-

vensko-francúzskou sekciou či vlastným folklórnym súborom 

Trenčan. Som preto presvedčený, 

že Gymnázium Ľudovíta Štúra je 

úspešnou školou s dobrou víziou 

do budúcnosti,“ povedal riaditeľ 

gymnázia Pavol Kováč. 

Osobne zablahoželať škole 

k významnému jubileu a oceniť 

súčasných i bývalých zamestnancov gymnázia prišiel aj tren-

čiansky župan Jaroslav Baška.  

„Gymnázium Ľudovíta Štúra patrí medzi najkvalitnejšie 

školy v kraji. Ďakujem riaditeľovi a celému pedagogickému 

zboru, pretože bez nich by škola nemala také dobré meno 

a takých úspešných absolventov, potrebných pre našu spo-

ločnosť,“ uviedol predseda TSK. 

K účastníkom sa prihovoril riaditeľ Pavol Kováč. 
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Trenčianska župa ako zriaďovateľ stredných škôl v kraji sa 

za posledné roky snaží skvalitniť vzdelávací proces študentov, 

a nie je tomu inak ani v prípade Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. 

Len za posledné roky do školy investovala viac ako 460 tisíc 

eur. Vybudované bolo nové multifunkčné ihrisko či prírodo-

vedné laboratória. Na jar budúceho roku plánuje kraj začať s 

rekonštrukciou kuchyne a jedálne za takmer 580 tisíc eur, ďal-

ších 270 tisíc eur investuje do výmeny okien. 

www.tsk.sk 29.11.2019 

Pomocná evidencia 908/1/2019 

 

Gymnázium osadilo významným absolventom tabuľky 

 

V interiéri budovy Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne osa-

dili 18 bronzových tabuliek s menami svojich významných ab-

solventov. Podľa riaditeľa gymnázia Pavla Kováča bol výber z 

vyše 15-tisíc absolven-

tov za sto rokov existen-

cie gymnázia zložitý a 

vyvolal diskusie. 

 „Snažili sme sa na 

jednej strane obsiahnuť 

širšie pole ľudskej čin-

nosti a na druhej strane 

vybrať ľudí, ktorí sú me-

diálne známi,“ vysvetlil. Iní úspešní absolventi školy nemusia 

mať hlavu v smútku, počet tabuliek sa v budúcnosti prav-

depodobne zvýši a možno na jednej z nich bude aj ich meno. 

Tabuľky s menami vybraných absolventov osadili pri prí-

ležitosti stého výročia založenia školy. Cieľom bolo školu spro-

pagovať a ukázať, že za storočie vychovala absolventov, ktorí 

sa významným spôsobom presadili doma i v zahraničí. Podľa 

http://www.tsk.sk/
http://zlatyfond.sme.sk/autor/53/Ludovit-Stur/
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vedenia gymnázia ide aj o istú formu motivácie študentov a 

snahu vybudovať v nich hrdosť. 

„Na tabuľkách sú zobrazení významní absolventi našej školy 

– napríklad spisovateľ Rudolf Dobiáš, Vojtech Zamarovský, 

Dominik Tatarka či neurochirurg Bruno Rudinský,“ priblížil 

Pavol Kováč s tým, že miesto dostali aj zlatí majstri z 

Göteborgu – Richard Lintner a Miroslav Šatan či kickboxová 

majsterka sveta v K1 Monika Chochlíková. Jej bývalá triedna 

učiteľka Michaela Kališová tvrdí, že Monika je pre študentov 

motiváciou a príkladom, že aj náročné bilingválne štúdium je 

možné spojiť so športom i svetovými výsledkami. 

 „Bola dobrá žiačka a myslím si, že šport jej v štúdiu po-

mohol, pretože sa mala kde odreagovať. Monika je stále veľmi 

príjemná a sympatická,“ povedala. 

www.sme.sk 10.12.2019 

Pomocná evidencia 940/1/2019 

 

Odhalili tabuľu Jánovi Komorovskému 

 

V utorok 10. decembra sa konala na pôde Obchodnej aka-

démie Dr. Milana Hodžu v 

Trenčíne malá slávnosť, spo-

jená s odhalením pamätnej 

tabule profesorovi Jánovi 

Komorovskému za účasti 

členov rodiny, členov Rotary 

klubu v Trenčíne a širokej ve-

rejnosti. 

Rotary klub Trenčín vo 

svojom komunitnom programe rozvíja lokálpatriotizmus rea-

lizáciou rôznych projektov vzdelávania pre škôlky, školy ako aj 

širokú verejnosť.  

https://sport.sme.sk/os/166663/miroslav-satan
http://www.sme.sk/
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Trenčianska Obchodná akadémia Dr. Milana Hodžu dala 

nášmu vedeckému svetu profesora Univerzity Komenského v 

Bratislave profesora Jána Komorovského, zakladateľa a vý-

znamnú osobnosť slovenskej religionistiky. Venoval sa aj pre-

kladateľstvu zo slovanských jazykov. 

www.sme.sk 26.12.2019 

Pomocná evidencia 981/1/2019 

 
 

http://www.sme.sk/

