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V Trenčíne vyznamenali úspešných absolventov akadémie tretieho veku 
 
Celoživotné vzdelávanie seniorov trenčianskeho regiónu uzavrelo 28. kapitolu. 
Osvedčenie o absolvovaní Akadémie tretieho veku Trenčín (ATV) 10. júna 2015 
získalo 125 poslucháčov. Záštitu nad školským rokom 2014/2015 držal predseda 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) Jaroslav Baška. 
 

Slávnostné ukončenie 28. ročníka ATV v Kultúrnom centre Stred na Dlhých Honoch 
zahájilo hudobno-poetické pásmo v podaní členov občianskeho združenia Čistá duša z 
Trenčína. Úvodný príhovor patril predsedníčke ATV Terézii Drobnej. Ako povedala, 
akadémie tretieho veku v minulosti vznikali vo viacerých slovenských mestách, iba 
v Trenčíne však projekt vydržal existovať 28 rokov. Aj preto sa záujemcov snažia 
zakaždým upútať vzdelávacím programom z rôznych oblastí života. 
 

„Druhý rozmer akadémie tretieho veku je, že poslucháči sa stretávajú a nadväzujú 
priateľstvá. V seniorskom veku je veľmi dôležité, aby sa človek neuzatváral medzi múry 
svojho bytu, ale aby dokázal rešpektovať aj spoločenstvo iných ľudí,“ priznala Terézia 
Drobná, ktorá za podporu podujatia nezabudla vyzdvihnúť ani Trenčiansky samosprávny 
kraj. Prítomnému riaditeľovi Úradu TSK Jurajovi Gerlicimu následne odovzdala dva 
ďakovné listy za spoluprácu, z toho jeden pre predsedu TSK Jaroslava Bašku. 
 

„Keď sme vlani v septembri spoločne otvárali 28. ročník akadémie tretieho veku, v mene 
svojom aj v mene predsedu TSK som sľúbil, že budeme naďalej podporovať tento 
výnimočný projekt. Teším sa z vášho úspešného štúdia. Organizátorom aj absolventom 
prajem mnoho ďalších úspešných ročníkov. Verím, že ich bude minimálne 28, aby som 
sa mohol napríklad raz aj ja, ako senior, prihlásiť,“ vyhlásil Juraj Gerlici. 
 

Poslucháčom ATV postupne zablahoželali aj predsedníčka Krajskej organizácie Jednoty 
dôchodcov na Slovensku Anna Prokešová, členka Rady ATV Janka Gugová, Danka 
Adamíková z oddelenia komunikácie a prevencie Krajského riaditeľstva Policajného 
zboru v Trenčíne a podpredseda ATV Jozef Mikloš. 
 

Cieľom akadémie tretieho veku je celoživotné vzdelávanie seniorov trenčianskeho 
regiónu – členov Jednoty dôchodcov na Slovensku. Tematické semináre na rôzne 
kultúrno-spoločenské témy sa uskutočňujú každý mesiac. V uplynulom školskom roku 
absolvovalo v priemere 130 poslucháčov 25 prednášok v podaní fundovaných lektorov. 
Za 28 rokov činnosti odznelo na pôde ATV 700 prednášok. Nový školský rok ATV 
slávnostne otvoria 16. septembra 2015. 
 
 
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Peter Martinák, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov 
TSK, peter.martinak@tsk.sk , tel.: +421/ 32/ 65 55 904, mobil: +421/ 901/ 918 108 

mailto:peter.martinak@tsk.sk

