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         Trenčiansky samosprávny kraj 

           Tlačová správa 

        

   

Trenčín, 22. marec 2019 

Najlepších pedagógov z Trenčianskeho kraja ocenili už po šiestykrát, plaketu Jána 

Amosa Komenského si prevzalo celkom 22 učiteľov 

Trenčiansky samosprávny kraj v spolupráci s Okresným úradom v Trenčíne sa aj tento rok rozhodol oceniť 

najlepších učiteľov v rámci celého regiónu. Vynikajúci pedagógovia si plaketu Jána Amosa Komenského 

prevzali v priestoroch župnej Galérie Miloša Alexandra Bazovského v Trenčíne. 

Tradične pri príležitosti blížiaceho sa Dňa učiteľov sa v priestoroch Galérie Miloša Alexandra Bazovského 

v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) uskutočnilo v piatok 22. 

marca 2019 slávnostné oceňovanie najlepších pedagógov z regiónu. Do župnej galérie sa učiteľom za ich 

neľahkú prácu prišlo poďakovať hneď niekoľko vzácnych hostí. Medzi nimi nechýbal ani predseda TSK 

Jaroslav Baška, prednosta Okresného úradu v Trenčíne a zároveň poslanec krajského zastupiteľstva Jozef 

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

Nachtmannová či podpredseda Európskej komisie Maroš Šefčovič. Z ich rúk si prevzalo plakety Jána 

Amosa Komenského 22 pedagógov. „Chcem vyjadriť veľkú pokoru pred profesiou učiteľa či pedagóga 

pretože si myslím, že nie vždy je to ľahké povolanie. Sú to ľudia, ktorí svoju prácu neberú len ako 

zamestnanie, ale hlavne ako poslanie. Patrí im moje veľké ďakujem a verím, že aj toto ocenenie bude našich 

pedagógov motivovať k ďalším úspechom, ktoré školstvo v Trenčianskom kraji dosahuje,“ povedal župan 

Jaroslav Baška.  

Na margo skutočnosti, že Trenčiansky samosprávny kraj je už štvrtým rokom v pozícii lídra systému 

duálneho vzdelávania spomedzi vyšších územných celkov dodal, že bez oddanej práce učiteľov by nebolo 

možné tieto výsledky dosiahnuť. „Momentálne máme v systéme duálneho vzdelávania zapojených takmer 

900 študentov a 91 firiem, ktoré si týmto spôsobom vychovávajú kvalitnú pracovnú silu. Študenti tak môžu 

ihneď po ukončení štúdia plynulo prejsť do zamestnania vo firme, s ktorou škola v rámci duálneho 

vzdelávania pracuje,“  objasnil predseda TSK. 
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Ocenenie si za Trenčiansky samosprávny kraj si na podujatí Vynikajúci pedagóg Trenčianskeho kraja 

2019 prevzalo 11 učiteľov zo škôl, ktoré župa zriaďuje. Menovite Ivan Kasár, Helena Backárová, Martina 

Barteková, Vladimír Kucek, Jana Sudorová, Oľga Gézeová, Dagmar Mikulášová, Ján Hargaš, Eva 

Bežáková, Oľga Barcíková a Ľubomír Jadník. 

K slávnostnej atmosfére odovzdávania plakiet sa svojím kultúrnym programom pripojila aj Základná 

umelecká škola z Bánoviec nad Bebravou.  

Všetkým oceneným srdečne blahoželáme. 


