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Trenčín, 6.apríl 2016 
Najviac o histórii diktatúry vedia stredoškoláci z Trenčína 
 

Vo svojom voľnom čase si radi zalistujú v učebniciach dejepisu a odbornej literatúre zameranej na 
históriu. S nadštandardným balíčkom vedomostí o časoch dávno minulých, no stále významne 
ovplyvňujúcich spoločenské dianie, si potom merajú sily so spolužiakmi z celého Slovenska i Čiech. 
Udialo sa tak i dnes, keď súbežne v 22 slovenských a českých krajoch súťažili žiaci z 261 
gymnázií. Krajské kolo Medzinárodnej dejepisnej súťaže českých a slovenských gymnázií 
v Trenčianskom kraji organizovalo Krajské centrum voľného času v Trenčíne (KCVČ) v spolupráci 
s Trenčianskym samosprávnym krajom (TSK). Záštitu nad súťažou prevzal trenčiansky župan 
Jaroslav Baška. Vyhlasovateľom súťaže, ktorá je najväčším stretnutím stredoškolských študentov 
z oboch krajín, je české Gymnázium v Chebe.   
 

V jubilejnom 25. ročníku súťaže, ktorá sa koná každoročne od roku 1992, v TSK súťažili žiaci 
celkovo z 10 gymnázií na území kraja. Tých dnes v Kongresovej sále Úradu TSK privítal predseda 
krajskej komisie Medzinárodnej dejepisnej súťaže Jozef Šujak z Gymnázia v Považskej Bystrici (v 
zriaďovateľskej pôsobnosti TSK) v spoločnosti riaditeľky KCVČ Renáty Bielikovej, vedúcej Odboru 
školstva a kultúry Úradu TSK Daniely Hilčíkovej a vedúcej Odd. školstva Úradu TSK Evy 
Žernovičovej. Spoločne o 10.00 h otvorili obálky so súťažnými testovými otázkami, ktorých správne 
zodpovedanie rozhodlo o tom, ktorý zo súťažiacich tímov sa najlepšie orientuje v problematike 
diktatúry. Každý rok sa totiž súťažné otázky venujú určitému historickému obdobiu spoločných 
česko-slovenských dejín, ktorým sa tentokrát stala diktatúra v časovom rozmedzí od 9. mája 1945 
do 31. decembra 1948. 
 

„Na pôde TSK sa už druhýkrát koná Medzinárodná dejepisná súťaž, do ktorej sa zapájajú gymnázia 
z Českej a Slovenskej republiky. Máme záujem podporovať aktivity tohto typu vrátane súťaží, kde 
môžu žiaci preukázať svoje schopnosti a vedomosti v obzvlášť takej náročnej téme, akou je 
problematika diktatúry,“ uviedla v priebehu súťaže Daniela Hilčíková. V príhovore vyzdvihla odvahu 
žiakov pustiť sa do olympiády v takejto náročnej oblasti: „Verím, že roky diktatúry sa budú opakovať 
už len v učive na hodinách dejepisu. Dejepis nás cez smutné a tragické príbehy fašizmu, ale aj 
obmedzovania ľudských práv a slobôd v totalitnom režime učí, že  žiaden extrémizmus nie je 
v poriadku. Aj dnes si z dejín musíme brať ponaučenie a v súčasnej dobe migrantskej krízy 
a extrémistických prejavov mať na zreteli zdvihnutý prst minulosti.“  

Najviac sa darilo študentom z Trenčína 
Na vyplnenie testu mali študenti – historici k dispozícii presne 60 minút. Úroveň súťaže však z roka 
na rok rastie a spolu s ňou aj náročnosť súťažných otázok. Najlepší prehľad o temných časoch vlády 
jedného diktátora či vedúcej strany preukázali žiaci Piaristického gymnázia Jozefa Braneckého 
v Trenčíne; Kristína Masárová, Michal Gurín a Patrik Pavlík. Súťažné tímy na striebornej 
a bronzovej priečke skončili s minimálnym bodovým rozdielom. O niečo lepší však boli gymnazisti 
Jakub Stopka, Milan Pokrývka a Šimon Ondrejka z Gymnázia J. Jesenského v Bánovciach nad 
Bebravou v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorí skončili na 2. mieste. V tesnom závese za nimi si 
diplom za 3.miesto prevzali žiaci Ľuboš Sobota, Laura Ďuriačová a Patrik Hanzel z prievidzského 
Gymnázia V. B. Nedožerského tiež v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. TSK všetkým zúčastneným 
ďakuje za aktívny záujem a neobvyklé vedomosti o nadnárodnej histórii. Všetkým trom víťazom 
gratuluje a prvým dvom z nich praje veľa šťastia v nadnárodnom finále súťaže, ktorá sa uskutoční 
24. novembra 2016 na Gymnáziu v Chebe.  
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