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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

          

Trenčín, 22. jún 2018 
Vysvedčenia si v Trenčianskom kraji prevezme viac ako 16 tisíc stredoškolákov 
 
Školský rok 2017/2018 sa blíži ku svojmu úspešnému koncu a na školákov čakajú 2 mesiace 
prázdnin. Brány škôl na základných i stredných školách sa uzatvoria odovzdávaním 
koncoročných vysvedčení. Inak tomu nebude ani v  prípade stredných škôl v zriaďovateľskej 
pôsobnosti Trenčianskej župy. 
 
Študenti sa už o týždeň opäť dočkajú zaslúženého dvojmesačného oddychu. Ešte pred tým, ako 
opustia školské lavice, si prevezmú z rúk pedagógov hodnotenie svojej práce za uplynulý 
školský rok. Koncoročné vysvedčenia za školský rok 2017/2018 dostanú aj žiaci 39 stredných 
župných škôl. „Spolu si budúci týždeň prevezme vysvedčenia v dennom riadnom štúdiu viac ako 
16 200 žiakov stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho 
kraja,“ uviedla vedúca Odboru školstva na Úrade TSK Daniela Hilčíková. 
 
Trenčianska župa zriaďuje sedemnásť stredných odborných škôl, pričom vysvedčenie si na 
nich preberie približne 5,5 tisíc študentov, jedenásť gymnázií odovzdá koncoročné hodnotenie 
takmer 4 tisíc študentom. V rámci štyroch stredných priemyselných škôl bude žiakom 
odovzdaných viac ako 1 200 vysvedčení a študentom troch obchodných akadémií takmer 900 
vysvedčení. Viac ako 500 študentov si preberie svoje vysvedčenie na dvoch stredných 
zdravotníckych školách a na strednej umeleckej škole dostane koncoročné približne 400 
žiakov. Spojená škola v Novákoch odovzdá približne 260 vysvedčení. Svoje vysvedčenie 
zároveň má už takmer 3 600 žiakov, ktorí ukončili štúdium na strednej škole maturitnou skúškou. 
 
Tretí rok po sebe sa stal Trenčiansky samosprávny kraj lídrom v systéme duálneho 
vzdelávania (SDV) v rámci samosprávnych krajov na Slovensku. Za školských rok 2017/2018 si 
aj vďaka tomu prevezme svoje vysvedčenia na školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK 
takmer 560 študentov zapojených v SDV.  
 
V piatok 29. júna 2018 trenčiansky župan Jaroslav Baška osobne odovzdá koncoročné 
vysvedčenia žiakom Spojenej školy v Novákoch, Obchodnej akadémie v Prievidzi a Strednej 
odbornej školy v Handlovej.  


