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Trenčín, 19. október 2018 

Púchovské i dubnické gymnázium sa dnes oficiálne zaradili medzi celosvetovú 

environmentálnu špičku v rámci škôl 

Bratislavské divadlo Aréna zaplnili v stredu 17. októbra 2018 environmentálni nadšenci zo škôl z každého 

kraja Slovenska s cieľom prevziať si certifikát Zelenej školy. K celosvetovej rodine ekologicky 

a environmentálne zmýšľajúcich škôl sa v tento deň oficiálne pridali aj dve župné gymnáziá, a to Gymnázium 

v Púchove a Gymnázium v Dubnici nad Váhom. 

Triedenie odpadu, šetrenie vodou či eliminácia tzv. jednorazových vecí, ktoré po jednom použití smerujú do 

odpadkov, boli v stredu 17. októbra 2018 najčastejšie skloňované slovné spojenia v Divadle Aréna 

v Bratislave. Práve tam totiž prebiehala slávnostná certifikácia škôl, ktoré tieto environmentálne kroky 

zaradili do bežného chodu školy a vyslúžili si tak titul Zelená škola. „Zelená škole je najväčší svetový 

environmentálne ladený výchovný program, do ktorého je zapojené aj Slovensko. Naše materské, základné, 

ale i stredné školy dokazujú, čo všetko sa dá v rámci šetrenia životného prostredia urobiť. Tú zmenu 

k lepšiemu iniciujú sami študenti v spolupráci s učiteľmi a koordinátormi, a tým je tento projekt skutočne 

výnimočný,“ povedal Juraj Hipš, riaditeľ Centra environmentálnej a etickej výchovy Živica. 

Do programu je zapojených viac ako 50 tisíc študentov zo 68 krajín v rámci celého sveta. Ich rady oficiálne 

rozšírilo Gymnázium v Púchove a Gymnázium v Dubnici nad Váhom, ktoré sú od stredy certifikovanými 

zelenými školami. Pridali sa tak k ďalším dvom zeleným školám, ktoré zriaďuje Trenčiansky samosprávny 

kraj. Spolu so SOŠ Pruské a Gymnáziom v Považskej Bystrici tak tvoria štvorlístok environmentálne 

a ekologicky zmýšľajúcich stredných škôl v pôsobnosti župy. „Naša škola nevníma certifikát iba ako 

ocenenie, ale aj ako záväzok do ďalšej práce. Najväčšou motiváciou pre študentov sú ich starší spolužiaci, 

ktorí ich k ochrane prírody vedú. Veľmi ma teší ich vzájomná spolupráca a verím, že v tejto oblasti budeme 

aj naďalej napredovať,“ uviedla riaditeľka dubnického gymnázia Adriana Vančová. 
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Odovzdávanie certifikátov a atmosféru ekologicky zameraného podujatia umocnil svojím vystúpením aj 

spevák Juraj Hnilica s piesňou Aká si krásna, ktorej refrén vysiela do sveta jasné posolstvo: „Ja milujem 

našu Zem, tak milujme spolu.“  

Viac sa môžete dočítať na tejto adrese. 

https://www.tsk.sk/slovensky/aktualne-spravy/tlacove-spravy/2018/dve-zupne-gymnazia-ziskaju-medzinarodny-certifikat-zelena-skola.-pripoja-sa-tak-k-celosvetovej-rodine-environmentalne-zmyslajucich-skol.html?page_id=557235

