
 

Východoslovenská energetika a.s. (VSE) podporila vznik 
náučného chodníka pri školskej včelnici v Spišskej Novej 
Vsi 
 

Košice 28. septembra 2021 

Školské exteriéry ponúkajú skvelé možnosti pre rozvoj študentov v oblasti ochrany životného 

prostredia. VSE sa rozhodla podporiť Strednú odbornú školu ekonomickú v Spišskej Novej Vsi, 

ktorá buduje popri školskej včelnici náučný chodník. Ten doplní potrebné informácie 

o dôležitosti včiel pre študentov a verejnosť.  

„Mladá generácia a jej budúcnosť je priamo závislá od poznatkov, ktoré jej odovzdáme. Vo VSE veríme, 

že práve interaktívne školské prostredie môže pomôcť mladým ľuďom v osvojovaní si tém z oblasti 

ochrany životného prostredia. Sme radi, že naša služba Zelená energia môže byť nápomocná pri 

budovaní nového náučného chodníka, ktorý doplní školskú včelnicu o zaujímavé fakty a vytvorí aj zdroj 

potravy pre chov včiel,“ uviedol Miroslav Kulla, predseda predstavenstva a generálny riaditeľ spoločnosti 

VSE. 

 

 

Zábery na školskú včelnicu a prebiehajúce zveľaďovanie jej okolia. (zdroj: Stredná odborná škola ekonomická, 

Stojan 1, Spišská Nová Ves). 

 

 

 

http://www.vseholding.sk/


 

 
Zveľaďujú vybudované vlastnými rukami  

Stredná odborná škola ekonomická, ktorá sídli na ulici Stojana v Spišskej Nove Vsi začala s realizáciou 

náučného chodníka v prvej polovici septembra. Cieľom je zveľadiť okolie už existujúcej školskej včelnice. 

„Ruku k dielu priložili aj samotní študenti z odboru Agropodnikanie, ktorí získali prax v lokálnom 

záhradníctve a pomohli s výsadbou viac ako stovky rastlín rôznych veľkostí a druhov. V súčasnosti 

prebiehajú terénne úpravy a prípravy štyroch informačných tabúľ, ktorých obsah finalizujú študenti 

s pedagógmi odborných predmetov,“ uviedla Martina Hudáčeková, zástupkyňa Strednej odbornej školy 

ekonomickej. 

 

Študenti z odboru Agropodniekanie sadia medonosné rastliny. (zdroj: Stredná odborná škola ekonomická, Stojan 1, 

Spišská Nová Ves). 

Podieľajte sa aj vy na zelenom vývoji východného Slovenska, podporte projekty a znížte uhlíkovú 
stopu svojej domácnosti. Viac informácii o Zelenej energii od VSE nájdete na 
www.zelenaenergia.sk. 

 

Bližšie informácie 
poskytne 

Východoslovenská energetika a.s. 
Katarína Šulíková 
špecialista Komunikácie 
T +421 55 610 2376 
M +421 918 248 568 
sulikova_katarina@vseholding.sk 

 

 


