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Trenčín, 28. október 2016 
Prezident SR osobne navštívil dve stredné školy v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja.  
 
Posledný októbrový týždeň využil prezident Slovenskej republiky (SR) Andrej Kiska na osobnú 
návštevu Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Počas dvojdňovej návštevy zavítal do 
Trenčína, Trenčianskych Teplíc, Prievidze a Bojníc. 
 
V krajskom meste jeho kroky smerovali na gynekologicko-pôrodnícku kliniku Fakultnej nemocnice 
a na Veliteľstvo pozemných síl Ozbrojených síl SR. V Prievidzi zas navštívil spoločnosť Brose, 
s ktorou má Trenčiansky samosprávny kraj podpísané memorandum o spolupráci v oblasti 
duálneho vzdelávania.  
 
V priebehu dvoch dní prezident SR Andrej Kiska poctil svojou návštevou aj dve školy, ktoré sú 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja. Prezidenta SR privítali študenti 
Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne (GLŠTN) a Strednej odbornej školy (SOŠ) obchodu a služieb 
v Prievidzi  spoločne s riaditeľmi Pavolom Kováčom za GLŠTN a Štefanom Gamanom za SOŠ, 
učiteľským zborom a vedúcou odboru školstva a kultúry Úradu TSK Danielou Hilčíkovou. 
V Prievidzi sa k rokovaniu pripojíla aj poslankyňa NR SR a primátorka mesta Prievidza Katarína 
Macháčková. 
 
Na stretnutiach prezidentského tímu s vedením oboch škôl a vedúcou odboru školstva a kultúry 
Úradu TSK sa prezident zaujímal o kvalitatívne ukazovatele GĽŠTN aj SOŠ obchodu a služieb, 
ktoré robia tieto školy atraktívnymi. Z diskusie vyplynulo, že sú to predovšetkým kvalitní 
pedagógovia, a potom priestorová vybavenosť s výraznou podporou zriaďovateľa. Ďalej sa 
diskutovalo o návrhu Národného programu rozvoja výchovy a vzdelávania, potrebe aktualizácie 
školskej legislatívy, ako aj duálnom systéme vzdelávania. „Pána prezidenta veľmi zaujala 
informácia, že samosprávny kraj prostredníctvom všeobecne záväzného nariadenia o počte tried 
prvých ročníkov pre prijímacie konanie pre stredné školy dokáže regulovať počty žiakov 
prijímaných na jednotlivé typy škôl, konkrétne s cieľom podpory technického vzdelávania 
v Trenčianskom kraji,“ uviedla vedúca odboru školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková. 
 
Po pracovnom stretnutí nasledovala beseda prezidenta so študentmi škôl. Tým v úvode debaty 
porozprával o svojich študijných začiatkoch, pobyte v Amerike či iných zaujímavých životných 
zážitkoch. „Je úžasné prísť medzi mladých ľudí. Tých dôvodov, prečo sa rád stretávam s mladými 
ľuďmi, je viacero. Jedným z tých dôvodov je, že táto mladá generácia bude v budúcnosti riadiť 
našu spoločnosť,“ uviedol na začiatku besedy Andrej Kiska. 
 
Študenti na záver stretnutia s prezidentom SR mali možnosť položiť mu akúkoľvek otázku. Viacerí 
z nich boli aktívni a túto možnosť využili. Študenti si pýtali rady ohľadom výberu vysokej školy, ale 
zaujímali ich aj názory na rôzne spoločenské témy. Pre viacero z nich bolo stretnutie 
s prezidentom  Andrejom Kiskom inšpiratívne.  
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