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Trenčín, 28. október 2016 

Kraj zo svojho rozpočtu na 10 gymnáziách vybuduje nové prírodovedné laboratóriá 
 

 

Na 10 gymnáziách v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) sa 

môžu študenti tešiť na nové prírodovedné laboratóriá. Tieto investičné akcie sú financované 

z rozpočtu TSK za účelom skvalitnenia vzdelávacieho procesu študentov vybraných gymnázií. 

Celkový objem 1. etapy investícií do nových laboratórií predstavuje sumu takmer 400 tisíc eur. 

Termín ukončenia 1. etapy je koniec roka 2016.   

 
Študentom vybraných gymnázií pribudne z rozpočtu TSK okrem nových laboratórií aj nový 

nábytok, dataprojektory a systém COACH  

Keďže prírodovedné laboratóriá nevyhovovali súčasným predpisom a požiadavkám na kvalitu 

vzdelávania, bola potrebná ich rekonštrukcia. Modernizácia pre laboratóriá vo väčšine prípadov 

znamená novú elektroinštaláciu, stavebné úpravy, nové podlahy, osvetlenie a novú maľovku. 

V rámci modernizácie TSK do laboratórií zakúpi nový set nábytku, nové školské pomôcky a novú 

výpočtovú techniku.    

 
Technické vybavenie laboratórií dubnického gymnázia obohatí navyše nový integrovaný školský 

merací, modelovací a riadiaci systém COACH. Merací systém COACH zakúpi TSK aj študentom 

Gymnázia v Partizánskom spolu s novými mikroskopmi a novým digestorom. Na nový laboratórny 

digestor a 6 nových laboratórnych stolov sa budú môcť tešiť aj študenti myjavského gymnázia. 

Zariadenie laboratórií Gymnázia Janka Jesenského v Bánovciach nad Bebravou rozšíri interaktívny 

80-palcový dotykový displej, prenosné chemické laboratórium a 2ks ESU súpravy – základné 

elektrické obvody. Vybavenie Gymnázia Milana Rastislava Štefánika v Novom Meste nad Váhom 

rozšíri nový digestor a tri nové dataprojektory. Študentom Športového gymnázia v Trenčíne 

z rozpočtu TSK pribudne aj nová interaktívna tabuľa, projektor na krátku vzdialenosť, interiérové 

vybavenie a nový softvér. Trenčiansky samosprávny kraj tiež zakúpi do nových laboratórií malý 

stolový jednoplášťový odsávač s konštrukciou z oceľových plechov na zachytenie mechanických 

mikročastíc.           

Prvá etapa vybudovania prírodovedných laboratórií, ktorá je financovaná z rozpočtu TSK, sa okrem 

uvedených gymnázií realizuje aj na Gymnáziu Ľudovíta Štúra v Trenčíne, Gymnáziu v Púchove, 

Gymnáziu v Považskej Bystrici a na Gymnáziu Vavrinca Benedikta Nedožerského v Prievidzi. 
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