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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 14. november 2016 

Študenti z 9 krajín strávia v rámci projektu YES EVENT najbližší týždeň v Púchove 

 

Už 12. ročník medzinárodnej školskej konferencie YES EVENT odštartoval v pondelok 

14. novembra 2016 v jednom z 9 okresných miest Trenčianskeho kraja - v Púchove. 

Projekt YES EVENT spája školy z európskych krajín už viac ako 10 rokov, tento rok sa 

na úlohu hostiteľa projektu podujalo Gymnázium v Púchove v zriaďovateľskej 

pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). 

 

Slávnostné otvorenie 12. ročníka projektu YES EVENT prebehlo dnes na pôde 

Mestského divadla v Púchove za účasti predsedu TSK Jaroslava Bašku, zástupcov 

mesta Púchov a Trenčianskej univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne, vedúcej 

Oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK Evy Žernovičovej, riaditeľa Gymnázia 

v Púchove a zároveň poslanca Zastupiteľstva TSK Miroslava Kubičára, pedagógov 

a študentov púchovského gymnázia a, samozrejme, žiakov zo zahraničných škôl. 

Trenčiansky župan ich s radosťou privítal na území Trenčianskeho kraja a zároveň 

vyzdvihol prínos YES EVENT-u: ,,Osobne sa teším, že Gymnázium v Púchove 

participuje na jedinečnom medzinárodnom projekte YES EVENT, ktorý povzbudzuje 

mladých ľudí do výmeny svojich skúsenosti a názorov v rôznych európskych 

a celospoločenských témach. Tohtoročnou témou je migrácia a integrácia, čo je podľa 

mňa veľmi komplikovaná téma na jednej strane, na strane druhej však veľmi aktuálna a 

potrebná, keďže o migrantoch a utečencoch počúvame každý deň.“ 

 

Študenti z 9 krajín strávia najbližšie dni na Slovensku, kde je pre nich pripravený okrem 

prednášok, prezentácii a diskusií s dôrazom na výmenu skúseností a názorov aj 

zaujímavý sprievodný program. Žiaci sa plánujú ísť pozrieť napríklad do priestorov 

Národnej rady Slovenskej republiky v Bratislave. 
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