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Trenčiansky samosprávny kraj 

Tlačová správa 

 

Trenčín, 7. október 2016 

Študenti na stredných školách v kraji môžu športovať na nových 9 multifunkčných 

ihriskách 

 

Aj napriek chladnému októbrovému počasiu sa v týchto dňoch môžu študenti niektorých 

stredných škôl v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK) 

tešiť novým multifunkčným ihriskám. O nemalých investíciách kraja do stredného 

školstva v posledných rokoch tak svedčia aj tieto viacúčelové ihriská, ktoré budú môcť 

študenti využívať v rámci hodín telesnej výchovy. 

 

V stredu 5. októbra 2016 bolo na programe slávnostné otvorenie prvého multifunkčného 

ihriska tohto typu, konkrétne na Gymnáziu Ľudovíta Štúra (GĽŠ) v Trenčíne. Nové 

športové priestory si prišiel osobne pozrieť predseda TSK Jaroslav Baška. Okrem 

trenčianskeho župana bol prítomný ,,domáci“ riaditeľ Pavol Kováč, vedúca Odboru 

školstva a kultúry Úradu TSK Daniela Hilčíková, vedúci Odboru investícií, životného 

prostredia a vnútornej prevádzky Úradu TSK Rastislav Šepták, rektor Trenčianskej 

univerzity Alexandra Dubčeka v Trenčíne Jozef Habánik a študenti trenčianskeho GĽŠ. 

 

Riaditeľ školy Pavol Kováč vníma nové ihrisko ako veľký prínos pre školu. Investície 

v takejto podobe do stredných škôl vyzdvihol aj trenčiansky župan Jaroslav Baška: 

,,Teší ma, že Zastupiteľstvo TSK rozhodlo o jednotlivých investíciách do stredných škôl 

v kraji. Jedná sa spolu o 9 multifunkčných ihrísk. Dnes sme otvorili prvé ihrisko na GĽŠ 

v Trenčíne, ktoré má rozmery 40 x 20 metrov. Pevne verím, že sme študentom vytvorili 

dobré a kvalitné priestory na športovanie.“ Celková cena za vybudovanie ihriska dosiahla 

takmer 105 tisíc Eur. Župan tiež informoval o ďalších investíciách, ktoré sa plánujú na 

škole v najbližšom období – okrem ihriska sa tento rok zrekonštruovali a stavebne 

upravili prírodovedné laboratória, 2. etapa vybudovania laboratórií je v pláne budúci rok. 

Tento rok sa ešte dokončí oplotenie areálu GĽŠ v Trenčíne. 

 

Celkovo je na pláne otvorenie, resp. dobudovanie 9 multifunkčných ihrísk na stredných 

školách v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK. Najbližšie sa slávnostne otvorí ihrisko zajtra, 

t.j. štvrtok 06.10.2016 o 09.00 h na Gymnáziu V. B. Nedožerského v Prievidzi a v piatok 

07.10.2016 o 10.00 h na Strednej odbornej škole v Partizánskom. 
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