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Trenčín, 28. máj 2018 
Skúšku dospelosti úspešne zložilo 168 maturantov z Gymnázia Ľ. Štúra v Trenčíne. 

Maturitné vysvedčenie si slávnostne prevzali na pôde Trenčianskej univerzity 

V pondelok 28. mája 2018 sa na akademickej pôde Univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne 

stretli úspešní maturanti z Gymnázia Ľudovíta Štúra v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Maturitné vysvedčenia si slávnostne prevzali v 

prítomnosti vedenia školy i vzácnych hostí. 

Úspešných maturantov na akademickej pôde privítal riaditeľ školy Pavol Kováč. „Na 

dnešnom stretnutí sa chceme čo najsrdečnejšie rozlúčiť s našimi absolventmi. Na Gymnáziu 

Ľudovíta Štúra v Trenčíne strávili krásne roky, ktoré ich obohatili a povzniesli na vyššiu 

intelektuálnu úroveň. Som presvedčený, že našu školu opúšťajú samostatní mladí ľudia, plní 

vedomostí a poznatkov. Chcem sa poďakovať všetkým, ktorí počas svojho štúdia 

reprezentovali našu školu a dosahovali výborné študijné výsledky. Prajem im, aby do života 

vykročili tou správnou nohou,“ zaželal absolventom riaditeľ školy. 

Na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne zložilo skúšku dospelosti 168 študentov zo 6 tried. 

V bilingválnej sekcii si maturitné vysvedčenie prevzalo 13 maturantov. Povzbudzujúce slová 

a veľa síl a energie do ďalšieho života a štúdia prišla čerstvým absolventom zaželať aj vedúca 

Oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu Trenčianskeho samosprávneho kraja v Trenčíne Eva 

Žernovičová. „Pri tejto vzácnej príležitosti sa chcem v mene zriaďovateľa, Trenčianskeho 

samosprávneho kraja, poďakovať vedeniu školy a všetkým pedagógom, ktorí dnešných úspešných 

absolventov počas celého štúdia na škole viedli. Zároveň srdečne blahoželám maturantom 

k úspešnému ukončeniu štúdia a prajem im, aby v každom čase robili správne rozhodnutia, mali 

okolo seba tých správnych ľudí a aby sa im podarilo naplniť vlastné sny a túžby,“ povedala 

zástupkyňa Trenčianskeho samosprávneho kraja.  

Absolvovaním maturitnej skúšky splnili študenti jedného z 11 gymnázií v Trenčianskom kraji 

všetky predpoklady, aby mohli pokračovať v štúdiu na vysokých školách v celej Európe či nájsť 

si zamestnanie doma i v zahraničí. Zložením skúšky dospelosti však na seba preberajú aj 

zodpovednosť za ďalšie smerovanie svojich životov. Trenčiansky samosprávny kraj im želá 

najmä vytrvalosť a odhodlanie na ceste za naplnením ich cieľov.  
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