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                 Trenčiansky samosprávny kraj 
                        Tlačová správa     
        

   
Trenčín, 22. december 2016 
Žiaci ZŠ a SŠ na Trenčianskej župe v predvianočnom období  
 

 

V stredu 21. decembra 2016 na Úrade Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) prijal 

predseda TSK Jaroslav Baška žiakov základných a študentov stredných škôl.  

 

V rámci podpory polytechnického vzdelávania na základných školách po celom kraji odovzdal 

žiakom 8. a 9. ročníka Základnej školy v Uhrovci predseda TSK Jaroslav Baška, spoločne 

s vedúcou Odboru školstva a kultúry Úradu TSK Danielou Hilčíkovou a vedúcou Oddelenia 

školstva, mládeže a športu Úradu TSK Evou Žernovičovou notebook a pracovné náradie. 

Žiakom v sprievode triednych profesoriek a starostky obce Uhrovec (a zároveň poslankyne 

Zastupiteľstva TSK) Zuzany Máčekovej urobili darčeky v tomto predvianočnom období 

obrovskú radosť. „Som rád, že som mohol prijať žiakov Základnej školy z Uhrovca. V rámci 

projektu Hrdina remesla sme škole odovzdali notebook a ďalšie veci, ktoré potrebujú na 

podporu polytechnického vzdelávania,“ uviedol predseda TSK Jaroslav Baška. „Cieľom 

projektu podpory polytechnického vzdelávania je podporiť všetky základné školy 

v Trenčianskom kraji. Projekt podporuje nábor žiakov základných škôl práve na technické 

odbory a iné odborné školy v rámci Trenčianskeho kraja,“ doplnila vedúca Odboru školstva 

a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková. 

  

Prijatie žiakov sa nieslo aj v duchu oboznámenia sa s kompetenciami župy. „Snažíme sa 

našim žiakom v základnej škole približovať nielen originálne a prenesené kompetencie miest 

a obcí, ale aj samosprávneho kraja. Pravidelne organizujeme stretnutia aj v našej obci, kde 

vysvetľujeme, aké sú kompetencie samosprávy a v Trenčíne sme preto, aby sme žiakom 

ukázali a priblížili činnosť TSK,“ uviedla starostka obce Uhrovec a poslankyňa Zastupiteľstva 

TSK Zuzana Máčeková. 

    

Víťazom poslednej tohtoročnej facebookovej súťaže sa stali žiaci z Obchodnej 

akadémie v Prievidzi  

 

Trenčiansky župan prijal tiež študentov 4.A triedy z Obchodnej akadémie v Prievidzi 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorých fotografia vyhrala súťaž „Buď parádnik a vyhraj 

novú čítačku kníh“. Do súťaže sa mohli zapojiť všetci maturujúci študenti stredných škôl na 

území TSK v školskom roku 2016/2017. Víťazná fotografia priniesla študentom 4.A triedy 

novú čítačku kníh a pre každého žiaka z triedy darčekovú tašku TSK. Vyhlásením súťaže sa 
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kraj snažil o podporu čitateľskej gramotnosti študentov a rozšírení ich povedomia 

o kompetenciách zriaďovateľa strednej školy, na ktorej študujú. 

 

Na Úrad TSK zavítali aj študenti a absolventi Strednej umeleckej školy v Trenčíne 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, ktorí ochotne poskytli svoje fotografii do krajského 

kalendára na rok 2017. „Som rád, že som mohol prijať aj študentov Strednej umeleckej školy 

v Trenčíne, ktorých fotografie sme použili v kalendári. Prácu študentov tak budú vidieť všetci 

tí, ktorí takýto kalendár majú. Chcem im preto všetkým poďakovať a som veľmi rád, že vďaka 

týmto študentom sme mohli pripraviť taký krásny kalendár na rok 2017,“ uviedol na záver 

župan Jaroslav Baška.                     
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