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Trenčín 9. október 2015 
Najlepšie vedomosti o EÚ majú šiestaci zo ZŠ Východná Trenčín 

Druhý ročník vedomostnej súťaže o EÚ s názvom Euroškolák 2015 zaplnil  6. októbra 

2015 sa na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) kongresovú sálu 

šiestakmi základných škôl z Trenčína. Trojčlennné  tímy si merali sily vďaka 

informačnému centru Europe Direct Trenčín v spolupráci s Trenčianskym 

samosprávnym krajom. Poslaním súťaže bolo zvýšiť povedomie o Európskej únii medzi 

žiakmi základných škôl. 

Školákov pred začiatkom súťaže prišiel privítať v mene predsedu TSK Jaroslava Bašku 

riaditeľ Úradu TSK Juraj Gerlici: „Prajem vám, žiaci, aby ste získané poznatky 

a vedomosti o EÚ využili neskôr v škole. Niektorí z týchto tímov vyhrá, ale víťazmi ste 

určite všetci už len tým, že ste nabrali odvahu zúčastniť sa“, povzbudil súťažiacich 

riaditeľ Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja. 

Na správny priebeh súťaže dozerala odborná porota pod dohľadom Radky Halušicovej 

za Europe Direct Trenčín a Kataríny Brokešovej za Europe Direct Žilina. Za Úrad TSK 

boli ďalej prítomní Milan Semanco, vedúci odboru regionálneho rozvoja, a Mária 

Michaličková, referentka oddelenia stratégie a regionálneho rozvoja a implementácie 

projektov. 

Krajského kola súťaže v Trenčianskom kraji sa zúčastnilo 8 škôl – ZŠ Kubranská 

Trenčín, ZŠ Bezručova Trenčín, ZŠ Hodžova Trenčín, ZŠ Dlhé Hony Trenčín, ZŠ 

Drietoma, ZŠ Veľkomoravská Trenčín, ZŠ V. Mitucha Horné Sŕnie a ZŠ Východná 

Trenčín. 

Trojčlenné družstvá žiakov 6. ročníkov základných škôl si zmerali vedomosti v oblasti 

histórie, geografie a najvýznamnejších pamätihodností EÚ. Družstvá súťažili v 3 kolách – 

prvé dve kolá boli písomné. Do tretieho kola postúpili 3 najlepšie tímy z prvých dvoch kôl, 

v ktorom si sami vyberali otázky za bodové hodnoty. Najväčšiu pripravenosť a šikovnosť 

v celej súťaži preukázalo družstvo zo ZŠ Východná, ktoré získalo 1. miesto. Na druhom 

mieste sa umiestnil tím zo ZŠ Kubranská a tretie miesto patrí žiakom zo ZŠ Drietoma. 

Víťazné družstvá získali vecné ceny od Europe Direct Trenčín. 

Porota bola milo prekvapená poznatkami žiakov a skonštatovala vysokú pripravenosť 

všetkých „ európskych“ tímov.  

Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Dávid Nagy, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, david.nagy@tsk.sk, 
tel.: +421/ 32/ 65 55 904 

mailto:david.nagy@tsk.sk

