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Trenčín 13. máj 2015   
Stredné školy z Trenčína bodovali na súťaži venovanej Ľudovítovi Štúrovi  
 

V priebehu roka 2015 si jednotlivé kultúrne inštitúcie na území celého Slovenska 

organizovaním tematických podujatí pripomínajú významného slovenského dejateľa – 

Ľudovíta Štúra. Vláda Slovenskej republiky rok 2015 vyhlásila pri príležitosti 200. výročia 

narodenia rodáka z Uhrovca za Rok Ľudovíta Štúra. Jedným z podujatí organizovaných 

na jeho počesť bola aj vedomostná súťaž pre žiakov všetkých typov stredných škôl, ktorú 

uplynulý týždeň zorganizoval odbor školstva a kultúry Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK) a Krajské centrum voľného času v Trenčíne v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Súťaž 

„Ľudovít Štúr – významná osobnosť slovenského národného života, Štúrovci – 

hlavný prúd slovenského národného hnutia“ sa uskutočnila  pod záštitou predsedu TSK, 

Jaroslava Bašku,  v Kongresovej sále Úradu TSK.  
 

Súťaže sa 6. mája 2015 celkovo zúčastnilo 15 stredných škôl zo 7 okresov 

Trenčianskeho samosprávneho kraja. Najpočetnejšie bol zastúpený okres Trenčín, ktorý 

reprezentovalo šesť stredných škôl, potom okresy Ilava, Púchov a Nové Mesto nad Váhom 

a nakoniec okresy Prievidza, Bánovce nad Bebravou a Partizánske. Za každú školu 

súťažilo trojčlenné družstvo žiakov.  
 

Súťaž pozostávala z dvoch častí, a to z teoretickej časti, ktorú tvoril test z predmetnej 

témy, čítanie s porozumením a čitateľská gramotnosť. Druhou, praktickou časťou bolo 

vypracovanie úvahy z predmetnej témy alebo krátkej básne. „Testy boli vypracovávané 

vzhľadom na učebné osnovy všetkých typov škôl,“ povedala Renáta Bieliková, riaditeľka 

Krajského centra voľného času. V súťaži boli zastúpené gymnáziá, obchodná akadémia aj 

odborné školy.  
 

„Táto súťaž sa konala pod záštitou predsedu TSK, Jaroslava Bašku, pretože vedenie TSK 

si uvedomuje významnosť Roku Ľudovíta Štúra, preto podporuje aj aktivity Krajského centra 

voľného času a všetkých škôl, ktoré pripravujú súťaže a podujatia s touto tematikou,“ 

uviedla vedúca odboru školstva a kultúry TSK, Daniela Hilčíková.  
 

Odmenou pre víťazov na prvých troch miestach boli vecné ceny, diplomy a víťazné poháre. 

Z celkového počtu 15 zapojených stredných škôl boli najúspešnejší žiaci z Obchodnej 

akadémie M. Hodžu v Trenčíne. Druhé miesto obsadili gymnazisti z Gymnázia Ľudovíta 

Štúra v Trenčíne a bronzovú priečku žiaci SOŠ obchodu a služieb na Jilemnického ulici 

v Trenčíne. Trenčiansky samosprávny kraj všetkým zúčastneným ďakuje za reprezentáciu 

stredného školstva v kraji a víťazom gratuluje k úspechu v súťaži venovanej spomienke na 

Ľudovíta Štúra.  
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