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Trenčín, 13. október 2016 
SOŠ Pruské sa môže pochváliť certifikátom Prírodnej záhrady 
 

 

Vo štvrtok 13.10.2016 sa v areáli Strednej odbornej školy (SOŠ) Pruské (okres Ilava), ktorá je 
v zriaďovateľskej pôsobnosti Trenčianskeho samosprávneho kraja (TSK), konal Deň otvorených 
dverí (DOD). Škola pripravila pre svojich návštevníkov bohatý program a množstvo sprievodných 
akcií a zároveň jej bol odovzdaný certifikát Prírodnej záhrady.  
 
„Projekt Prírodná záhrada začal pred 20 rokmi v Rakúsku ako hnutie Natur wird Garten, pred 12 
rokmi v Čechách a konečne dorazil aj na Slovensko. Táto škola je jednou z prvých, ktorá získala 
certifikát Prírodnej záhrady. Znamená to, že nepoužíva žiadne chemické postreky, hnojivá ani 
rašelinu a že na záhrade vytvára príjemné prostredie pre živočíchy, to znamená hmyzie hotely, živý 
plot z planných druhov, necháva tu kvitnúť lúku, neseká príliš často trávnik, je tu ovocie, zelenina 
a deti sa tu môžu v takom príjemnom prostredí vzdelávať prakticky rukami, ochutnať ovocie, ktoré 
nie je striekané,“ uviedla Marianna Holušová Ružičková, jedna zo 4 certifikátorov na Slovensku, 
ktorá certifikát a plaketu Prírodnej záhrady odovzdala do rúk riaditeľky školy.      
 
Riaditeľka Strednej odbornej školy Pruské Janka Fedorová za získanie certifikátu poďakovala 
svojim kolegom i študentom. „Získať certifikát bolo našou prioritou, pretože sme poľnohospodárska 
škola, máme tu prekrásny areál a vzhľadom na to, že aj Trenčiansky samosprávny kraj sa 
prezentuje ako Zelená župa, bolo to pre nás istým záväzkom a motiváciou, aby sme sa uchádzali 
o certifikát Zelenej záhrady,“ povedala a uviedla, že škola sa začala veľmi intenzívne pripravovať na 
získanie plakety ukážkovej prírodnej záhrady. „Je to priorita školy a budeme sa veľmi uchádzať 
o certifikát vzorovej záhrady, pretože máme potenciál v pedagogickom zbore, ale aj žiakoch 
a chceme ukázať, že sa naozaj dá pestovať aj ekologicky a bez chemických prípravkov,“ povedala 
na margo snahy o získanie ďalšieho z certifikátov.        
 
DOD na SOŠ Pruské sa začal o 8. hodine, keď škola otvorila dvere svojim návštevníkom, a to nielen 
bývalým absolventom, ale aj širokej verejnosti či priaznivcom školy. O hodinu neskôr sa v telocvični 
SOŠ otvárala súťaž Mladý poľnohospodár. O desiatej hodine si riaditeľka školy v altánku v areáli 
Strednej odbornej školy prevzala certifikát Biozáhrady. Návštevníkov v rámci bohatého programu 
najviac zaujala ukážka zásahovej jednotky z Ilavy a ukážka výcviku psov. Okrem toho mali 
návštevníci možnosť prezrieť si výstavu ovocia a zeleniny pod názvom Záhrada jesene, výstavu 
cukrárenských výrobkov, ukážku aranžovania, ukážku ľudových remesiel a ochutnať regionálne 
produkty. Návštevníkov do areálu školy pritiahla aj prehliadka malej záhradnej mechanizácie 
a výstava drobných zvierat. Deti si tiež mohli vyskúšať jazdu na traktore či jazdu na koni.           
 
Za Úrad Trenčianskeho samosprávneho kraja sa Dňa otvorených dverí zúčastnil hlavný kontrolór 
TSK Richard Horváth, Martin Macíček z Oddelenia investícií, životného prostredia a územného 
plánovania a Ľubica Kukučková z Oddelenia školstva, mládeže a športu Úradu TSK. Ďalšia 
z certifikovaných prírodných záhrad v TSK sa nachádza v areáli Spojenej školy internátnej 
v Trenčíne.     
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