
Vážení rodičia, absolventi a priatelia školy! 

 
V septembri 2018 sme vás spolu s Radou rodičovského združenia pri Gymnáziu, Alejová 1, 

Košice oslovili s prosbou o zapojenie sa do zbierky pri príležitosti 30. výročia vzniku nášho 

gymnázia. Jej cieľom bolo získať finančné prostriedky na rekonštrukciu chemického 

laboratória, ktoré vtedy vyzeralo takto: 

 

    
 

Aj keď sa prostredníctvom nej nepodarilo vyzbierať prostriedky, ktoré by pokryli všetky 

náklady, vytvoril sa veľmi slušný základ takmer 7 000 Eur.  

Niektorí z vás prispeli tým, že venovali 2 % daní na účet rodičovskej rady, čo vytvorilo 

dostatočnú hotovosť na to, aby sme sa do rekonštrukcie chemického laboratória mohli pustiť. 

Ďalší prispeli materiálne – zaplatením dlažby či nových laboratórnych skríň. Nemalou 

čiastkou prispel aj zriaďovateľ, Košický samosprávny kraj, ktorý financoval náklady na 

rekonštrukciu elektriny, vody a plynu. 

 

A tak sme sa na začiatku tohto školského roka mohli pustiť do práce. Postupne sme vďaka 

firmám, ktoré nám rekonštrukciu realizovali, odstránili staré laboratórne stoly, vybrali starú 

dlažbu, zrenovovali prívody vody a plynu a napojili nové elektrické prípojky na bezpečné 

ističe. Ešte pred inštaláciou nových laboratórnych stolov sme dali celú miestnosť vymaľovať, 

nastriekať radiátory a natrieť prívodné potrubia. 

 

    
 

    



 

V období pred a po veľkonočných sviatkoch nastúpila firma ITES z Vranova nad Topľou 

a nainštalovala nové laboratórne stoly.  

 

    
 

    
 

V súčasnosti je chemické laboratórium pripravené na spustenie plnej a bezpečnej prevádzky. 

Veríme, že po obnove vyučovacieho procesu ho začneme naplno využívať a že učitelia 

chémie spolu so žiakmi budú v ňom prostredníctvom zaujímavých pokusov prenikať do tajov 

chémie. 

 

    
 

Chceme sa vám všetkým, ktorí ste sa akýmkoľvek spôsobom podieľali na tejto rekonštrukcii 

úprimne poďakovať za vašu ústretovosť a štedrosť, za to, že sa aj takýmto spôsobom 

podieľate na vytváraní stále lepších pracovných podmienok pre naše deti a našich učiteľov. 

 

 

 

 



Vážení rodičia, vážení absolventi a priatelia školy, 

 
teraz je opäť obdobie, kedy môžete venovať 2% z príjmu svojich daní na účet Rady 

rodičovského združenia pri Gymnáziu, Alejová 1, Košice.  

 

Preto si opäť dovoľujeme uchádzať sa o vašu priazeň pri rozhodovaní o venovaní 2% z vašich 

daní za rok 2019.  

 

Ubezpečujeme vás, že tieto prostriedky budú vynaložené na ďalšie zlepšovanie materiálnych 

podmienok, s ktorými bezprostredne súvisí aj kvalita výchovno-vzdelávacieho procesu vašich 

detí – našich žiakov. 

 

Veríme, že aj tentoraz tak radi urobíte a my vám opäť budeme môcť dať podobne úspešný 

dôkaz o tom, že vaše prostriedky boli vynaložené naozaj účelne. Veď vždy je čo zlepšovať 

a zveľaďovať. 

 

Ceníme si vašu ochotu pomôcť a vopred úprimne ďakujeme za rozhodnutie venovať vaše 2% 

z príjmu daní práve nám. Viac info získate na kliknutím na tento link: (nové tlačivo a pokyny). 

 

 

S úctou 

 

       PhDr. Ľubomír Sobek 

         a pedagogickí zamestnanci školy 


