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Zelených očí je v kraji čoraz viac 

 

V stredu 28. júna 2017 bola vďaka grantovému environmentálnemu programu Zelené oči 

slávnostne otvorená obnovená Prírodná záhrada v Spojenej škole internátnej v Trenčíne.  

 

Certifikát Prírodná záhrada získala školská záhrada v Spojenej škole internátnej v Trenčíne 

ešte v roku 2015 a je jednou zo štyroch ukážkových záhrad na území Trenčianskeho 

samosprávneho kraja (TSK), v ktorých sa hospodári bez použitia pesticídov, hnojív a rašeliny. 

Na ďalšiu obnovu a rozvoj svojej záhrady sa škola rozhodla využiť grantový program na 

podporu environmentálnych projektov Trenčianskej župy s názvom Zelené oči. „Išlo hlavne 

o realizáciu a dotvorenie jazierka, úpravu kompostoviska, ktoré nezodpovedalo estetickým 

kritériám a obnovenie pocitového chodníka,“ uviedla Tatiana Dlesková, koordinátorka realizácie 

projektu.  

 

Maximálna výška dotácie, ktorú môže žiadateľ získať cez grantový program Zelené oči, je 2 000 

eur. Škola túto sumu využila v plnej výške a na obnovenie záhrady v rámci projektu Symbióza 

použila aj vlastné finančné zdroje. Vďaka získaným financiám vzniklo jazierko, ktoré je 

dominantou záhrady a v priestoroch pocitového chodníka bola vysiata kvetnatá lúka. Prírodná 

záhrada slúži deťom, ktoré školu navštevujú nielen na učenie a nadobúdanie zručností, ale 

predovšetkým na relaxáciu.   

 

Slávnostného prestrihnutia pásky obnovenej Prírodnej záhrady sa okrem koordinátorky projektu 

Tatiany Dleskovej a riaditeľky Spojenej školy internátnej v Trenčíne Aleny Gašparovičovej 

zúčastnili aj zástupcovia Trenčianskeho samosprávneho kraja Martin Macíček a Dana 

Gavalierová. „Trenčiansky samosprávny kraj cíti potrebu riešiť problémy životného prostredia, 

preto vytvoril projekt Zelená župa, v rámci ktorého rieši aj osvetu a environmentálnu výchovu. 

Projekt Symbióza sme podporili, pretože v rámci hodnotiaceho kola bol jeden z najlepších,“ 

doplnil projektový manažér Zelenej župy Martin Macíček.  

 

Trenčiansky samosprávny kraj chce aj naďalej pokračovať v budovaní a podpore Prírodných 

záhrad. V súčasnosti je rozpracovaný projekt na Strednej odbornej škole v Pruskom 

v zriaďovateľskej pôsobnosti TSK, predpoklad vzniku prvých desiatich je podľa slov Martina 

Macíčka v horizonte do konca roka 2017. Všetko však závisí od žiadateľov a úspešnosti ich 

projektov.  
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