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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

        

   

Trenčín, 30. apríl 2018 
Schválené! Gymnázium v Partizánskom župa zrekonštruuje s pomocou eurofondov. 
 
Šesťdesiatpäť rokov stará budova školy Gymnázia v Partizánskom sa dočká kompletnej 
rekonštrukcie za viac ako 1 milión eur. Študenti, pedagógovia a zamestnanci školy sa môžu tešiť na 
komfortnejšie i dôstojnejšie prostredie. 
 
Gymnázium v Partizánskom patrí medzi jedno z jedenástich gymnázií v zriaďovateľskej pôsobnosti 
Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK). Začiatky gymnázia siahajú až do roku 1953, kedy škola 
vznikla ako jedenásťročná stredná škola s dennou i externou formou štúdia. V súčasnosti školu 
navštevuje takmer 400 žiakov. Počas svojej dlhej a úspešnej histórie neprešla budova školy 
žiadnymi výraznými úpravami. „Gymnázium tento rok oslavuje 65. výročie založenia a na jej vzhľade 
sa podpísal zub času. Doteraz škola prešla len menšími rekonštrukciami, ako je oprava 
elektroinštalácie druhého poschodia či opravou sociálnych zariadení. Veľmi nás teší, že vďaka 
plánovanej rekonštrukcii dôjde k zmene nielen vonkajšieho vzhľadu školy, ale aj jej interiéru. 
Gymnázium sa stane atraktívnejším, a čo viac, výrazne prispeje k zníženiu svojej ekologickej stopy,“ 
uviedol riaditeľ Gymnázia v Partizánskom Vladimír Karásek. 
 
Trenčianskej župe bola v rámci Operačného programu Kvalita životného prostredia schválená 
žiadosť o poskytnutie nenávratného finančného príspevku (NFP) v sume viac ako 1 170 000 eur na 
projekt zníženia energetickej náročnosti Gymnázia v Partizánskom. „Cieľom projektu je zlepšiť 
energetickú úsporu školy prostredníctvom kompletného zateplenia budovy, osadenia plastových 
okien namiesto drevených a výmeny starých vchodových dverí za hliníkové. Zateplenia a novej 
strešnej krytiny sa dočká aj strecha školy. Súčasťou obnovy striech bude aj nový odkvapový systém. 
V rámci stavebných prác bude nainštalované vetranie so spätným získavaním tepla v učebniach 
a telocvični či inštalácia tepelného čerpadla na ohrev pre účely telocvične. V telocvični sa 
zároveň vymenia všetky svetlá za nové s technológiou LED,“ priblížila plánované stavebné práce 
vedúca Odboru regionálneho rozvoja na Úrade TSK Martina Lamačková. Rekonštrukciu školy bude 
TSK spolufinancovať sumou takmer 60 tis. eur. 
 
Prah vynovenej a modernejšej školy by mohli študenti Gymnázia v Partizánskom prekročiť už 
v roku 2019. „ Verejné obstarávanie bolo vyhlásené spoločne s predložením žiadosti o NFP. Ak 
Slovenská inovačná a energetická agentúra schváli verejné obstarávanie, bude podpísaná zmluva 
o dielo a na škole začnú stavebné práce,“ doplnila Martina Lamačková. 
 
Trenčiansky samosprávny kraj za posledné 4 roky do Gymnázia v Partizánskom investoval 
približne 400 tis. eur. Na škole boli zrekonštruované rozvody elektroinštalácie, hygienické zariadenia 
či zmodernizované prírodovedné laboratóriá. Po plánovanej rekonštrukcii školy sa z Gymnázia 
v Partizánskom stane energeticky šetrná škola s tepelnými čerpadlami a využívaním princípu 
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rekuperácie v jednotlivých učebniach, čim by sa podarilo dosiahnuť maximálne úspory energií 
a prevádzkových nákladov. V zriaďovateľskej pôsobnosti TSK pôjde o druhú strednú školu, ktorá 
bude využívať princíp rekuperácie. Prvou bude Stredná odborná škola stavebná Emila Belluša 
v Trenčíne, ktorá v súčasnosti prechádza najmasívnejšou premenou od svojho vzniku.   
 
 
  
  

https://www.tsk.sk/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/v-stredoskolskom-campuse-v-trencine-skolsky-rok-otvoria-v-novej-telocvicni-a-zrekonstruovanej-skole-s-najmodernejsimi-technologiami.html?page_id=484710

