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Trenčín, 31. marec 2016 
Súťaže, prosperujúci duál, nový tablet aj výlet na Trenčiansky 
hrad: taký bol marec v TSK venovaný školstvu 
 

Cesta k získaniu občianskeho preukazu na Trenčianskej župe 
začala jednou z najvýznamnejších krajských kompetencií, ktorou 
je oblasť školstva. „Pri príležitosti 15. výročia vzniku vyšších 
územných celkov TSK približuje obyvateľom kraja kompetencie, 

ktoré samosprávne kraje majú a už 15 rokov vykonávajú v prospech občanov,“ priblížil kampaň 
Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych) župan Jaroslav Baška. Celý marec bol tak 
v Trenčianskom samosprávnom kraji (TSK) v rámci oslavy jeho 15. narodenín venovaný školám 
a ich žiakom. Informačné bloky TSK začiatkom mesiaca odštartovali okrem základných 
štatistických údajov z oblasti škôl a školských zariadení aj informáciou o rapídne rastúcom záujme 
zamestnávateľov v regióne zapojených do systému duálneho vzdelávania až o 4-násobne vyšší 
počet študentov. Mesiac venovaný školákom pokračoval dobrou správou o inovatívnej 
pedagogičke Jarmile Janiskovej reprezentujúcej kraj v maďarskej Budapešti, kde figurovala ako 
jeden zo 4 najinovatívnejších pedagógov na Slovensku, a následnou správou o úspechu jej tímu.  
 

Súťažíme až do októbra 
V rámci kampane TSK v marci informoval aj o Stavebnej  a Technickej súťaži z dielne Krajského 
centra voľného času, SOŠ Trenčín a SOŠ stavebnej E. Belluša v Trenčíne, ktoré hľadali v radoch 
žiakov základných škôl nových hrdinov remesla. Podobne sa dialo na SOŠ v Pruskom, kde 
aranžovali jarné kvetové dekorácie a na SOŠ OaS Trenčín, na ktorej hľadali najšikovnejšieho 
pivného someliéra. 
 

So súťažami z vlastnej dielne však prišiel aj priamo TSK v spolupráci s Trenčianskym múzeom. 
Okrem krátkej vedomostnej súťaže na facebookovej fanpage spustil fotosúťaž s názvom Mám rád 
školu, na ktorej študujem. Podmienkou účasti v súťaži bola fotografia jednotlivca alebo triedy 
žiakov v priestoroch školy, na ktorej študujú, s ľubovoľným tematickým spracovaním vyjadrujúcim 
pozitívny vzťah k svojej škole. Súťaž si získala viac ako trojtisícovú fanúšikovskú základňu, 
ktorá svojim označením „Páči sa mi to“ rozhodovala o 3 najkrajších fotografiách.  
 

Víťazov spomedzi 20 súťažiacich z viac ako 10 stredných i základných škôl dnes osobne ocenil 
trenčiansky župan Jaroslav Baška. V priestoroch Úradu TSK im odovzdal hlavnú cenu súťaže, 
ktorou bol tablet od TSK. Ten si zo súťaže odniesli jej absolútni víťazi Mário Moravík a Kristián 
Majtán zo SOŠ strojníckej v Považskej Bystrici s celkovým počtom 940 označení „Páči sa mi 
to“. Voľný vstup pre celú triedu na Trenčiansky hrad potešil okrem víťazov aj tých, ktorí obsadili 2. 
a 3. miesto. Druhý najvyšší počet označení „Páči sa mi to“ (836) získali žiaci Septimy 
z Piaristického gymnázia J. Braneckého v Trenčíne, bronzovú priečku s počtom 316 označení 
„Páči sa mi to“ obsadili študenti III. A na prievidzskej Obchodnej akadémii. „Žiakom som 
zaželal, aby štúdium na svojej strednej škole zdarne dokončili a počas štúdia nabrali čo najviac 
informácií a vedomostí, ktoré budú po skončení školy potrebovať,“ poprial žiakom župan a dodal, 
aby pozitívny vzťah k svojej škole prechovávali aj naďalej.  
 

Víťazom, ktorí okrem tabletu a voľných vstupov na hrad získali ďalšie hodnotné vecné ceny, TSK 
srdečne gratuluje. Všetkých zároveň vyzýva, aby sa až do októbra 2016 aj naďalej zapájali do 
súťaží, ktoré si TSK pripravil v rámci kampane Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych). 
Stačí sledovať facebookovú fanpage TSK www.facebook.com/trencianskazupa.  
 

V apríli so zdravotníkmi  
Kampaň Trenčianska župa dostáva občiansky (nádych) pokračuje aj v apríli, ktorý bude venovaný 
kompetencii zdravotníctva. Okrem tradičnej Jarnej kvapky krvi si TSK pre širokú verejnosť opäť 
pripravil viacero súťaží a aktivít na tému zdravotníctvo.  
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