
Dívať sa, ako rastie obilie, ako kvitnú kvety; nadýchnuť sa za pluhom či iným 

náradím; čítať, myslieť, milovať, dúfať... - toto robí ľudí šťastnými. (John Ruskin) 

A práve takí sú mladí záhradníci v SOŠ záhradníckej v Piešťanoch 
 

Súťaž Victoria Regia a sprievod alegorických vozov mestom sa stali neodmysliteľnou 

súčasťou ukončenia kúpeľnej sezóny v Piešťanoch. Táto súťaž sa uskutočňuje vďaka 

učiteľom a žiakom Strednej odbornej školy záhradníckej v Piešťanoch, ktorí ju s podporou  

sponzorov môžu zorganizovať. Traktory a návesy, záhradnícka technika sa počas pár dní 

zmenia na nádvorí školy na neopakovateľné umelecké diela vytvorené z kvetov, plodov 

a kôry. I týmto spôsobom sa v SOŠ záhradníckej uskutočňuje praktická príprava žiakov.  

Prax môžu žiaci absolvovať  na Slovensku – v renomovaných záhradníckych firmách i 

v školských priestoroch pre praktické vyučovanie, kde na ich šikovné ruky čaká  pomologický 

sad, botanická záhrada, zbierkový skleník, laboratórium meristémového množenia, rozárium 

či demonštračné políčka, ale i  v zahraničí –  vo firmách v Rakúsku, Nemecku, Poľsku,  

Českej republike.  

Krásna botanická záhrada, rozárium, ovocný sad, skleníky a laboratóriá sú ideálne 

miesta na výučbu odborných predmetov. To, o čom sa žiaci učia, si môžu pozrieť a vyskúšať 

priamo v areáli školy. Bohatý zbierkový materiál, záhony trvaliek i letničiek, pokojné zákutia 

záhrady, altánky pri rybníčku, lavičky v rozáriu sú vhodné na učenie i oddych. -  Tu platí 

Andersenov výrok, že všetky knihy zožltnú, ale kniha prírody má každý rok nové, nádherné 

vydanie.  

Súčasťou školy je i školský internát, školská jedáleň, knižnica, telocvičňa, športový 

areál, posilňovňa,  ktoré sa nachádzajú priamo v areáli školy. Aj to sú dôvody, prečo školu 

navštevujú žiaci z celého Slovenska. 

Komfort, príjemná atmosféra a pekné prostredie nie sú jediné devízy, ktoré SOŠ 

poskytuje svojim študentom. Najväčším plusom SOŠ záhradníckej v Piešťanoch zostáva 

kvalitné vzdelanie v odbore záhradnícka výroba a služby alebo v odbore životné prostredie. 

Napriek tomu, že každoročne opúšťajú brány školy šikovní absolventi, na trhu práce je 

o týchto odborníkov stále veľký záujem. Mnohí žiaci pokračujú v štúdiu na vysokých školách 

(najčastejšie sú to školy zamerané na záhradnú architektúru, poľnohospodárstvo, lesníctvo). 

Žiaci po skončení získavajú certifikát IES, ktorý ich oprávňuje uchádzať sa o zamestnanie 

v ktorejkoľvek z krajín EU.  

O kvalite vzdelania svedčí i množstvo úspechov, ktoré žiaci SOŠ záhradníckej 

Piešťany dosiahli v celoslovenských súťažiach SOČ (prvé a druhé miesta), Zelená škola, 

Enersol, Flóra Bratislava, Victoria Regia, Jablko roka, Súťaž v reze ovocných drevín o zlaté 

nožnice ... Naši úspešní študenti sú naším najväčším ocenením.  

Školu však nerobia iba učebne a vzdelávací program. Škola, to sú hlavne učitelia 

a žiaci  - ich postoje, vzťahy, názory. A keďže SOŠ záhradnícka v Piešťanoch nie je veľká, je 

to škola rodinného typu, kde sa učíme navzájom, ako byť dobrým, zodpovedným človekom 

a výborným záhradníkom. 

 

Pripravujeme pre Vás  

 

Deň otvorených dverí – október, november   

Deň Zeme - apríl 

Klasici v Komikse -  jún 

Victoria Regia – národná súťaž vo viazaní a aranžovaní kvetov, Majstrovstvá vo floristike – 

september 

Kvetinové korzo september 
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STREDNÁ ODBORNÁ ŠKOLA ZÁHRADNÍCKA PIEŠŤANY 

 

Kontakt:  

               Stredná odborná škola záhradnícka Piešťany 

               Brezová 2 

     921 07 Piešťany  

E- mail: szaspn@svspn.sk 

              www.szaspn.sk 

Tel.:      033 7625695 

 

Ponuka vzdelávacích programov : 

• Pre absolventov základných škôl : 

       študijný odbor 4228 M - záhradnícka výroba a služby  

4-ročné štúdium so zameraním na viazanie a aranžovanie kvetín, sadovnícku tvorbu, 

projektovanie, záhradníctvo, ovocinárstvo, podnikanie a služby v záhradníctve ukončené 

maturitnou skúškou 

      

 

      študijný odbor 4240 M - záhradný dizajn  

     4-ročné štúdium so zameraním na humanizáciu kultúrneho, spoločenského a pracovného 

     prostredia  prostredníctvom floristických kompozícií, záhradných úprav, záhradného 

     dizajnu a  ozdravovania prostredia. 

     - talentová skúška  

 

študijný odbor 4219 M 02 – lesníctvo – krajinná ekológia 

4-ročné štúdium so zameraním krajinnú ekológiu ukončené  maturitnou skúškou 

 

 

• Pre absolventov stredných škôl -  pomaturitné kvalifikačné štúdium :  

      študijný odbor 4228 N  - záhradnícka výroba a služby 

2-ročné kvalifikačné štúdium so zameraním na viazanie a aranžovanie kvetín, sadovnícku 

tvorbu, projektovanie, biotechnológie, podnikanie a služby v záhradníctve ukončené 

absolventskou skúškou 

 

 

• Pre absolventov stredných škôl -  pomaturitné vyššie odborné štúdium  

      študijný odbor 4221 Q   - vidiecka turistika  

      3-ročné vyššie odborné štúdium so zameraním na vidiecku turistiku a agropodnikanie    

      ukončené absolventskou skúškou 

 

 

Rekvalifikačné kurzy 

• Floristika - viazanie a aranžovanie kvetín  150 h  5 týždňov /30h    

• Sadovník - zakladanie a údržba zelene 150 h  5 týždňov /30 h  

• Záhradník - škôlkar                                    150 h  5 týždňov /30 h  

• Pestovateľ liečivých rastlín                             90 h  3 týždne /30 h  

• Pestovateľ bioproduktov                                130 h  4 týždne, 2 dni/30 h  

• Ovocinár a vinohradník                                 130 h  4 týždne, 2 dni/30 h 

 

http://www.szaspn.sk/

