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Trenčín 9. apríl 2015   
24. ročník medzinárodnej dejepisnej súťaže gymnázií Českej a Slovenskej 
republiky 
 

V stredu 8. apríla 2015 prebehli krajské kolá 24. ročníka medzinárodnej 

Dejepisnej súťaže gymnázií v Českej a Slovenskej republike. Významné podujatie, 

v ktorom prezentujú svoje dejepisné vedomosti študenti gymnázií z oboch štátov, 

organizuje už niekoľko rokov Mgr. Miroslav Stulák z Gymnázia v Chebe. Každý rok 

odborná komisia vypracuje sériu otázok týkajúcich sa určitého historického obdobia. 

Témou tohtoročnej súťaže je obdobie od vzniku Protektorátu a Slovenského štátu do 

oslobodenia Československa. 

Trenčianske krajské kolo 24. ročníka Dejepisnej súťaže gymnázií Slovenskej 

a Českej republiky, ktoré sa uskutočnilo na pôde Úradu Trenčianskeho samosprávneho 

kraja (TSK), slávnostne otvoril predseda TSK Jaroslav Baška, ktorý nad súťažou 

prevzal aj záštitu. „Viem, že slovenské gymnáziá minulý rok urobili na súťaži veľmi dobrú 

reklamu vzdelávaniu na slovenských gymnáziách a pevne verím, že to potvrdí aj tento 

ročník,“ uviedol Jaroslav Baška. 

V Trenčianskom kraji si tento rok zmerali svoje vedomosti študenti Gymnázia 

Janka Jesenského Bánovce nad Bebravou, Gymnázia Dubnica nad Váhom, Gymnázia 

Ivana Bellu Handlová, Gymnázia Myjava, Gymnázia M.R Štefánika Nové Mesto nad 

Váhom, Gymnázia Partizánske, Gymnázia Považská Bystrica, Gymnázia Vavrinca 

Benedikta Nedožerského Prievidza, Gymnázia Púchov, Gymnázia Ľudovíta Štúra 

Trenčín, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK a Piaristického gymnázia Jozefa 

Brancekého Trenčín. V porovnaní s minulým rokom  sa do súťaže prihlásilo o 6 gymnázií 

viac.  Krajské kolo súťaže organizačne zastrešuje Krajské centrum voľného času 

v Trenčíne a predseda krajskej komisie medzinárodnej Dejepisnej súťaže, Jozef Šujak.  

Víťazom tohtoročného krajského kola sa so ziskom 98 bodov stalo Gymnázium 

Bánovce nad Bebravou. Na druhom mieste sa s počtom bodov 82 umiestnilo 

Gymnázium Považská Bystrica a tretiu priečku obsadilo Gymnázium Prievidza (72 

bodov).   

Trenčiansky samosprávny kraj gratuluje všetkým víťazom krajského kola a prvým 

dvom gymnáziám postupujúcim do finále medzinárodnej Dejepisnej súťaže v Chebe, 

praje veľa úspechov. 
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