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Tlačová správa 

 

Trenčín, 31. máj 2016 

Francúzsky veľvyslanec s predsedom TSK odovzdali maturitné vysvedčenia študentom 

bilingválnej sekcie Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne 

 

V pondelok 30. mája 2016 v priestoroch Okresného úradu Trenčín odovzdal francúzsky 

veľvyslanec na Slovensku J.E. Didier Lopinot spolu s predsedom Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK) Jaroslavom Baškom maturitné vysvedčenia študentom 

bilingválnej sekcie Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. 

Na slávnostnom odovzdávaní sa zúčastnila i vedúca Odboru školstva a kultúry Úradu TSK 

Daniela Hilčíková či zástupcovia pedagogického zboru. 

 

Skúšku dospelosti zložilo 29 žiakov bilingválnej sekcie a 133 úspešných maturantov 4- ročného 

gymnázia. Po privítaní riaditeľom Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne Pavlom Kováčom sa 

postupne študentom prihovorili francúzsky veľvyslanec na Slovensku J.E. Didier Lopinot, 

predseda TSK Jaroslav Baška a zástupkyne z radu študentov. ,,Viem si predstaviť, že 

v dnešný deň z vás opadli všetky problémy a starosti, ktoré ste mali počas maturít. Chcem 

poďakovať všetkým, ktorí vás počas štúdia na škole viedli. Som presvedčený, že ste do života 

pripravení dobre, pretože Gymnázium Ľudovíta Štúra je známe svojou vysokou kvalitou. Sme 

súčasťou Európskej únie, a aj preto je potrebné v dnešnej dobe ovládať cudzie jazyky,“ uviedol 

trenčiansky župan tesne pred odovzdaním vysvedčení. 

 

Predseda TSK Jaroslav Baška následne po slávnostnom akte prijal veľvyslanca Francúzska 

na Slovensku J.E. Didiera Lopinota na Úrade TSK, kde spolu diskutovali na rôzne témy. 

Francúzsky veľvyslanec sa po rokovaní s predsedom TSK stretol s výkonnou riaditeľkou 

krajskej organizácie cestovného ruchu (KOCR) Trenčín región Evou Frývaldskou, s ktorou sa 

rozprávali o aktivitách vedúcich k rozvoju cestovného ruchu v kraji. „Trenčiansky kraj má veľký 

potenciál na rozvoj cestovného ruchu. Osobne som navštívil kúpele Trenčianske Teplice, 

Trenčiansky hrad či Bojnický zámok. Myslím si, že najmä množstvo hradov a zrúcanín, ktoré 

v kraji máte, môže zaujať zahraničných turistov,“ zhodnotil veľvyslanec. Francúzsky diplomat si 

následne v sprievode výkonnej riaditeľky KOCR Trenčín región pozrel mesto Trenčín. „Keďže 

pán veľvyslanec už prednedávnom navštívil Trenčiansky hrad, požiadal o prehliadku kostolov 

a galérie,“ povedala Eva Frývaldská. Históriu Farského kostola, ktorý je najstarší v Trenčíne, 

predstavil francúzskemu diplomatovi miestny kaplán Anton Ďatelinka. J.E. Didier Lopinot si 

so záujmom prezrel interiér kostola, jednotlivé kaplnky, sochy, oltár a freskovú výzdobu. S 

výtvarným umením trenčianskeho regiónu sa francúzsky veľvyslanec zoznámil v Galérii Miloša 

Alexandra Bazovského v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Permanentnú expozíciu 

s dielami známeho maliara M. A. Bazovského veľvyslancovi predstavila riaditeľka galérie 

Barbora Varga Petríková. Francúzskeho diplomata zaujala aj aktuálna výstava súčasných 

slovenských maliarov či samotná budova, v ktorej galéria sídli. 
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