
Trenčiansky samosprávny kraj 
Tlačová správa              
 

TÉMA MESIACA MAREC: ŠKOLSTVO 
 
Trenčín, 10. marec 2016 
Veľkonočné prázdniny s novým tabletom! 
 
Trenčiansky samosprávny kraj organizuje pre žiakov 

všetkých škôl na území Trenčianskeho kraja súťaž 

s názvom Mám rád školu, na ktorej študujem. 

 

Trenčianska župa v mesiaci marec ožila školskými témami. Rušno je však aj priamo na 

školských chodbách: deviataci rozhodujú o svojej budúcnosti voľbou strednej školy, maturanti 

začínajú čoraz viac pociťovať blížiaci sa termín záverečných skúšok, pomedzi tým sa pomaly 

schyľuje k Veľkonočným prázdninám. Tie si už niektorí školáci budú môcť užiť s celkom 

novým tabletom. Trenčiansky samosprávny kraj (TSK) vyzýva všetkých (jednotlivcov, skupiny 

i triedy), ktorí majú radi školu, na ktorej študujú, aby o tom dali vedieť svetu.  

 

Máte radi školu, na ktorej študujete? Dajte nám o tom vedieť!  

Odfoťte sa v termíne od 10. marca do 24. marca 2016 so svojimi spolužiakmi v škole alebo 

jej areáli a fotografiu zašlite do správy na Facebook TSK www.facebook.com/trencianskazupa 

a pripojte aj Vaše celé meno (jedno meno aj za celý kolektív). Fotografiu spolu s kontaktnými 

údajmi môžete zasielať aj na e-mailovú adresu sutaze@tsk.sk. Do predmetu správy je 

potrebné uviesť „MOJA SKOLA 2016“. Fotografie budú spolu s menami súťažiacich 

zverejnené na facebook stránke TSK https://www.facebook.com/trencianskazupa/ vo 

fotoalbume s názvom  „Mám rád školu, na ktorej študujem – súťaž o najkrajšiu fotografiu“.  
Všetci zapojení do súťaže, ktorí pošlú fotografiu a uvedú svoje meno, sú automaticky 

zaradení aj do zlosovania o hlavnú cenu kampane Trenčianska župa dostáva občiansky 

(nádych), ktorou je Župný občiansky preukaz s množstvom výhod. Žrebovanie (aj o mnohé 

ďalšie ceny) sa uskutoční počas 3. ročníka Dňa otvorených dverí TSK v októbri 2016. 

  

Vyhráva najväčší počet lajkov 

V súťaži o  tablet a ďalšie zaujímavé ceny vyhrávajú fotografie s najvyšším počtom označení 

„Páči sa mi to“. Čím skôr fotografiu pošlete, tým viac lajkov môžete nazbierať: hlasovanie trvá 

od vyhlásenia súťaže do 24. marca 2016 do 10.00 h. Lajky, ktoré pribudnú po tejto hodine, už 

nebudú akceptované. Počas Veľkonočných prázdnin žiaci víťaznej triedy už môžu surfovať na 

novom tablete. Zo súťažných fotografií budú vybrané tri z nich s najväčším počtom označení 

„Páči sa mi“. Autor fotografie s najvyšším počtom lajkov získa hlavnú cenu súťaže – tablet.  

 

Organizátorom súťaže je Odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov Úradu Trenčianskeho 

samosprávneho kraja. Podrobné informácie o súťaži nájdete v Podmienkach súťaže, ktoré sa 

nachádzajú v priloženom súbore.  
 
Pre viac informácií kontaktujte: Mgr. Veronika Rezáková, odd. komunikácie a medzinárodných vzťahov TSK, veronika.rezakova@tsk.sk tel.: +421/ 32/ 65 
55 907, mobil: +421/ 901/ 918 144 
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