
 
 

KLIMATICKÁ   

ZAHRADA pri 

Strednej odbornej 

škole obchodu a služieb na Športovej 

ulici vás víta... príďte sa pozrieť 

a získať nové vedomosti a zručnosti  

Zlepšovať priestor, v ktorom žijeme je 

niekedy mravenčia práca a aj za pomoci 

našich žiakov, donorov a partnerov sa nám 

darí zmierňovať dopady klimatických zmien 

aj keď len malou troškou. Nielen zvyšovaním 

povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní 

sa zmene klímy, ale aj praktickým príkladom 

ako sa žiaci môžu osobne zapojiť a vložiť 

kúsok seba do prekvitajúcej klimatickej 

záhrady. 

 Ku kompostovaniu sú žiaci 
vedení, či už pri 
zveľaďovaní  Klimatickej 
záhady na predmete trvalo 
udržateľný život, alebo 
prinášajú bio odpad 
z hodnín technológie 

prípravy pokrmov. Sú motivovaní, aby triedili 
bio odpad aj v domácom prostredí. 

 

Manažment vody 
a výsadba 

pôsopokryvných 
rastlín – v okolí 

jazierka 
napĺňaného 

z dažďovej vody sú vysadené 
pôdopokryvné 

rastliny, ktorých  
účelom je 
zadržiavať vlahu 
v pôde. 

 

Biodiverzita je 
podporená aj 
existenciu hmyzieho 
domčeka, kde sa 
tešíme prírastku 
nových druhov hmyzu. 

Pocitový chodník 
z piesku, riečneho 

kameňa, dreva si 
môžu študenti 
vyskúšať a porovnať  
pocit chôdze na 

rôznych povrchoch.  

Manažment vody- jazierko napĺňané 
dažďovou vodou so strechy budovy školy 
a samozavlažovací systém z dažďovej vody 
prispievajú k úspore pitnej vody. 

 

Študenti so svojimi 

pedagógmi sa venujú 

aj pestovaniu 

úžitkových rastlín, 

ktoré sa využívajú na 

hodinách technológie prípravy pokrmov. 

 

V meditačnej záhrade pod vŕbou si môžete 
zameditovať, zacvičiť, alebo sa porozprávať, 
slúži aj ako 
outdoorová 
učebňa na rôzne 
predmety. 

 

 



 
 

 

V rámci programu SK Klíma ako jedna z 28 ZŠ 

a SŠ získala SOŠOS – modrá škola projekt 

financovaný z NFM, spolufinancovaný zo 

štátneho rozpočtu a s partnermi nórskou 

školou Radøy ungdomsskule, Alver 

kommune, Manger, CVČ Relax a ZŠ P. 

Dobšinského v Rimavskej Sobote sme začali 

implementovať projekt Klimatická záhrada. 

V rámci rozvoja bilaterálnej spolupráce so 

zahraničným partnerom organizujeme online 

stretnutia so žiakmi z nórskej školy Radøy 

ungdomsskule, Alver kommune, pod vedením 

učiteľa Arveho Skjellangera. Nórsko robí pre 

zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 

veľmi veľa a inšpiruje nás a našich študentov 

k tomu, aby sme si uvedomili dôležitosť zmien 

a implementovali ich do bežného života. 

Bližšie informácie o projekte Klimatická záhrada, 

priebežnom plnení aktivít a míľnikov si môžete 

pozrieť na webovej podstránke Klimatická 

záhrada – Climatic Garden — Stredná odborná 

škola obchodu a služieb Rimavská Sobota 

(sosos.sk) 

Ak by ste radi navštívili Klimatickú záhradu 

kontaktujte projektovú manažérku Ing. Moniku 

Brezovickú 0911 444 422, 

monikabrezovicka@gmail.com 

 

 

 

 

 

Spoločným úsilím k zelenej,  

konkurencieschopnej a 

inkluzívnej Európe      
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