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Trenčiansky samosprávny kraj poskytne 23 stredným školám finančný príspevok na 

zážitkové vzdelávanie v oblasti histórie a prírodných vied 

Každá stredná škola mohla predložiť dve žiadosti na účelový finančný príspevok na podporu 

tematického zážitkového vzdelávania.  

Študenti stredných škôl, ktoré sú v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja 

(TSK), si budú môcť osvojiť nové poznatky aj prostredníctvom zážitkového vzdelávania. Finančný 

príspevok naň dostanú priamo od TSK, ktorý zverejnil výzvu na podanie žiadostí o poskytnutie 

účelového finančného príspevku na podporu tematického zážitkového vzdelávania. Každá 

stredná škola mohla predložiť rovno dve žiadosti. Podmienkou bolo, aby zážitkové vzdelávanie bolo 

zamerané na oblasť histórie a prírodných vied.  

Študenti tak budú môcť s finančnou podporou TSK navštíviť významné miesta z hľadiska histórie 

a dejín slovenského národa, ako sú múzeá a koncentračné tábory, či miesta so zameraním na 

prírodné vedy, predovšetkým vedecko-technické parky. „Cieľom podpory tematického zážitkového 

vzdelávania je nielen zvýšenie kvality a atraktivity vzdelávania na stredných školách, ale 

predovšetkým upevňovanie národného povedomia stredoškolskej mládeže a sledovanie vývojových 

trendov v oblasti prírodných vied,“ informoval trenčiansky župan Jaroslav Baška. 

Na výzvu sa rozhodlo zareagovať 23 stredných škôl, ktoré dovedna predložili 39 žiadostí. Z nich 

Komisia školstva, kultúry, mládeže a športu pri Zastupiteľstve TSK podporila až 37 akcií. Na ich 

realizáciu bude zo strany TSK vyčlenených viac ako 18 tis. €. Vďaka finančnej podpore zo strany 

TSK študenti stredných škôl navštívia koncentračný tábor Osvienčim, Arborétum Tesárske Mlyňany, 

Vzdelávacie centrum v Brne, Múzeum holokaustu v Seredi, Atómovú elektráreň Jaslovské Bohunice, 

koncentračný tábor Terezín, Pražské židovské ghetto, Múzeum Slovenského národného povstania 

v Banskej Bystrici či Múzeum Ľudovíta Štúra v Modre.  
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