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Trenčín, 22. apríl 2017 
Záujem žiakov o odborné vzdelávanie podporil TSK učebnými pomôckami už aj v ZŠ 

Lehota pod Vtáčnikom 

Pri príležitosti 30. výročia založenia Základnej školy v Lehote pod Vtáčnikom odovzdal 

trenčiansky župan Jaroslav Baška škole učebné pomôcky. 

V piatok 21. apríla 2017 sa v Dome kultúry v Lehote pod Vtáčnikom (okres Prievidza) stretli 

súčasní i bývalí zamestnanci a priatelia školy na slávnostnej akadémii, aby si spolu 

pripomenuli 30 rokov od založenia Základnej školy. Bohatým a pútavým programom samotní 

žiaci previedli prítomných históriou školy, a škole týmto spôsobom popriali všetko najlepšie. 

Pozvanie na toto výročie prijal aj predseda Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

Jaroslav Baška, ktorý pri tejto príležitosti odovzdal Základnej škole v Lehote pod 

Vtáčnikom učebné pomôcky, a to notebook a 6 ks elektronickej stavebnice Boffin. 

„Trenčiansky samosprávny kraj podporil školu v rámci podpory polytechnizácie na 

základných školách, aby sme u žiakov i ich rodičov podnietili väčší záujem o to, aby si žiaci 

dali prihlášky na stredné odborné školy, o ktorých absolventov je zo strany zamestnávateľov 

na hornej Nitre záujem,“ uviedol trenčiansky župan. Projekt podpory polytechnizácie na 

základných školách rozbehol TSK za účelom podchytenia talentu a záujmu žiakov 7. - 9. 

ročníkov základných škôl o odborné vzdelávanie, aby si po skončení školy vybrali niektorú zo 

stredných odborných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Veľká časť z nich je totiž 

zapojená v systéme duálneho vzdelávania, v rámci ktorého je TSK slovenským lídrom. 

Poďakovanie pedagogickému zboru a prianie všetkého dobrého škole do budúcna vyslovil 

popri všetkých vinšovníkoch aj trenčiansky župan. „Chcem sa poďakovať pánovi starostovi, 

vedeniu školy a všetkým bývalým i súčasným učiteľom, ktorí venovali maximum úsilia, času 

a svojho života škole a výučbe žiakov. Myslím si, že škola má na čom stavať a zakladať aj do 

budúcna, preto im chcem popriať minimálne ďalších 30 rokov,“ dodal. 

Základnú školu navštevuje v súčasnosti 316 žiakov, jej zriaďovateľom je obec Lehota pod 

Vtáčnikom. „Do roku 1960 sme učili na piatich miestach v obci. V šesťdesiatom roku sa 

postavila nová základná škola. Po rokoch však nepostačovala, a tak sme robili všetko pre to, 

aby sa postavila nová základná škola. Prvého septembra 1986 sa nová škola otvorila,“ 

komentoval postupný rozvoj školstva v obci jej starosta a zároveň poslanec Zastupiteľstva 

TSK Ján Cipov. Vo svojom príhovore ocenil prácu všetkých zamestnancov školy. „Využívam 
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30 rokov od otvorenia školy, aby som celému kolektívu pedagogických pracovníkov 

a zamestnancom školy, terajším i tým, ktorí sú na dôchodku, úprimne poďakoval za 

starostlivosť o vzdelanostnú úroveň našich detí,“ uviedol a do rúk riaditeľky školy odovzdal 

Plaketu obecného Zastupiteľstva a starostu obce, ktorou bol ocenený celý kolektív školy. 

Školu navštevujú žiaci nielen z Lehoty pod Vtáčnikom, ale aj  zo susednej obce Podhradie. 

Škola v priebehu rokov dostala novú tvár zvonku i zvnútra. Žiaci v nej tiež majú vytvorené 

priaznivé podmienky na športovanie, k dispozícii majú okrem iného dve telocvične, 

posilňovňu či plavecký bazén. Športovo sa vyžiť môžu aj na futbalovom a hádzanárskom 

ihrisku či na tenisových kurtoch, ktoré sú vybudované pri škole. 

Slávnostnej akadémie pri príležitosti 30. výročia založenia školy sa zúčastnila aj štátna 

tajomníčka Ministerstva školstva, vedy, výskumu a športu Slovenskej republiky Oľga 

Nachtmannová, poslanec Zastupiteľstva TSK a prednosta Okresného úradu Trenčín Jozef 

Stopka, vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, starosta susednej 

obce Podhradie Ľudovít Michalovič a ďalší vzácni hostia. 

Zásluhy riaditeľky o rozvoj školy ocenili medailou 

Riaditeľka školy Katarína Šnircová si na slávnostnej akadémii prebrala nielen učebné 

pomôcky od trenčianskeho župana Jaroslava Bašku. Jej zásluhy o rozvoj školy ocenilo aj 

Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu (MŠVVŠ SR). Z rúk štátnej tajomníčky si 

Katarína Šnircová prevzala medailu MŠVVŠ SR. 

Vo svojom príhovore sa riaditeľka školy poďakovala všetkým obetavým učiteľom 

a vychovávateľom, a to nielen súčasným, ale aj bývalým. Škole, „30-ročnej jubilantke“, okrem 

iného zaželala, aby bola aj naďalej skutočným druhým domovom pre všetkých, ktorí 

prekračujú jej prah. „Škole prajem ešte dlhé desaťročia plné zdravých, životaschopných detí, 

zanietených učiteľov, obetavých rodičov, pochopenie a pomoc pri riešení problémov i 

finančné zabezpečenie postačujúce na rozvoj školy,“ popriala vo svojom príhovore škole jej 

riaditeľka. 
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