
Veľkonočný pondelok začal pre siedmich žiakov SOŠ záhradníckej v Piešťanoch netradične - žiadna 

šibačka ani oblievačka, ale zraz pred školu. 

Ráno o 8,45 hod. sa vydala Katka Neuschlová, Michaela Zábrodská, Veronika Melišová, Stanka 

Ješková, Martina Banďureková, Roman Dvořák a Radovan Horný na cestu do 1100 kilometrov 

vzdialeného mesta Warendorf v Nemeckej  spolkovej krajine Westfálsko na trojtýždňovú prax. 

Z Viedenského letiska o 13,30 odlet do Mníchova a odtiaľ o 16,55 ďalej na sever. O 18,20 pristáli na 

letisku Münster – Osnabrück, kde ich čakal nemecký partner, ktorý celú skupinu previezol do 

školiaceho centra DEULA. Tu sa o 19,00 hod. v rámci medzinárodných projektov stretli študenti 

z Estónska, Litvy, Maďarska, Poľska, Čiech, Slovinska a Slovenska. SOŠ záhradnícka v Piešťanoch  sa 

tejto akcie mohla zúčastniť vďaku projektu  Comenius , v ktorom je škola zapojená od septembra 

2011 /www.saaic.sk/. Jeho cieľom je zvýšiť kvalitu odborného vzdelania v záhradníctve na základe 

výmenných pobytov a praktickej činnosti žiakov v záhradníckych firmách, rozvíjať komunikatívne 

zručnosti v nemeckom i anglickom jazyku, budovať multikultúrne cítenie, nadväzovať kontakty 

a priateľské vzťahy.  

Vzdelávacie stredisko DEULA má v Nemecku 15 pobočiek a zabezpečujú kvalifikovanú odbornú 

prípravu v oblasti záhradníctva, konkrétne  sadotvorby, BOZP a mnohých  typov i druhov  oprávnení 

k obsluhe strojov a zariadení i  vodičských oprávnení. Vo svojich prospektoch má heslo – u nás je 

učenie zábava. Prvé dva dni praxe našich žiakov to potvrdili. Školenie BOZP sa konalo pre nás veľmi 

neobvykle. Bolo založené na vlastnej dedukcii a praktickej skúsenosti žiakov. V zmysle myšlienky, že 

skúsenosť je najlepšou učiteľkou, všetci účastníci trénovali štartovanie, kontrolu, obsluhu, čistenie 

motorových kosačiek, rotavátorov, kultivátorov, valcov, karbobrúsok a iných. Nielen spôsob učenia 

ale i vybavenie, technika a prístup školiteľov nám vyrážali dych. 

Hostiteľ  a hlavný organizátor Zväz záhradníkov Westfálskej oblasti  zariadil a financoval pobyt 

v tomto vzdelávacom centre pre všetkých študentov, a tiež zabezpečil prax v podnikoch, ktoré sú na 

najvyššej úrovni.  V stredu popoludní po obdržaní certifikátu o absolvovaní školenia BOZP si žiakov 

vyzdvihli zástupcovia záhradníckych firiem a odviezli ich na nové pracovisko a miesto ďalšieho 

pobytu. 

 Mgr. M. Karoly a Mgr. A. Kašová, ktoré našich žiakov na ich ceste sprevádzali , sa vo štvrtok vrátili 

domov. Vo Warendorfe dohodli ďalšie možnosti spolupráce, ktoré umožnia študentom piešťanskej 

SOŠ záhradníckej vycestovať na praxe alebo súťaže do Nemecka. Najbližšie po praxi v Nemecku čaká 

troch vybraných študentov účasť na európskej profesijnej súťaži Mladých záhradníkov 

v Luxembursku. 

                                                                  Mgr. Anna Kašová a  Mgr. Martina Karoly, koordinátor projektu  

                                                                                                             


