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Súťaže

 Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP)
v Banskej Bystrici v septembri 2005 vyhlásila I. ročník súťa-
že o najlepší envir onmentálny projekt organizovaný školou.

ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho pro-
jektu, ktorý ešte nebol realizovaný a ocenený v iných podob-
ných súťažiach. Cieľom je propagácia a podpora projektov škôl
smerom k trvalo udržateľnému rozvoju. Zvýšiť záujem žiakov
a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, rozvíjať
spoluprácu a aktívnu účasť na riešení problémov miestnej
komunity a regiónu.

Do súťaže sa mohli prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov
a pedagógov, prípadne nepedagogických pracovníkov škôl
v troch súťažných kategóriách: mater ské š koly, základné školy
a stredné školy. Termín uzávierky súťaže bol 31. október 2005.

Po uzavretí súťaže zasadla odborná porota, ktor á
v každej súťažnej kategórii vybrala jednu školu, umiestne-
nú na pr vom mieste, ktorá získala finančnú podporu na
realizáciu predloženého projektu vo výške 50 000 sloven-
ských kor ún. Spolu to predstavuje 150 000 slovenských
korún, ktoré sa rozdelili medzi 3 školy. V každej súťažnej
kategórii ďalej 3 kolektívy (spolu 9 kolektívov) na pr vých
mies tach získali hodnotné knižné publikácie vhodné pre
vyučovací proces. Do súťaže sa zapojili kolektívy z 80 ma-
terských škôl, 93 základných škôl a 46 stredných škôl.

V kategórii mater ské školy sa na prvých troch miestach
umiestnili pr ojekty týchto škôl:

1. Environmentálna náučná lokalita Jazierko (Mater-
ská škola, Bitúnkova 6, Nové Zámky),

2. Malý ochranárik  (Materská škola, Tatranská ul. č. 2,
Stará Ľubovňa)

3. Zelená pre maličkých (Materská škola, Prachatická
ul. č. 2421/45, Zvolen)

V kategórii základné školy sa na pr vých troch miestach
umiestnili pr ojekty týchto škôl:

1. Záchrana lesných studničiek a obnova Partizánske-
ho lesa na Vtáčniku (Základná škola, Župkov č. 18, Horné
Hámre)

2. Detský zelený chodníček (Základná škola, Školská
ul. 53, Handlová)

3. Ekologické vodíkové vykurovanie (ZŠ s MŠ Ondreja
Št efku, Štefánikova ul. 432, Varín)

V kategórii stredné školy sa na pr vých troch miestach
umiestnili pr ojekty týchto škôl:

1. Krídla nad mestom (Súkromná stredná umelecká ško-
la, Palackého ul. 14, Košice)

2. Radosť zo života (Združená stredná škola služieb,
Jabloňová ul. 1351, Zvolen)

3. Ekostyrén (Združená str edná škola chemická. Rasti-
slavova ul. 332, Nováky)

Slávnostné odovzdávanie cien sa uskutočnilo 7. decem-
br a 2005 v  Slovenskej agentúre životného pros tredia
v Banskej Bystrici. Okrem Materskej školy zo Starej Ľu-
bovne sa na ňom zúčastnili vše tky ocenené školy. Symbo-
lickú poukážku na 50 000 slovenských korún, diplomy,
knižný A tlas krajiny, sady hodnotných knižiek
a vyučovacích pomôcok odovzdali zástupcom škôl námest-

Zelená vlajka zaviala v stredu 16. novembra 2005
na Združenej s trednej š kole, Demänovská ces ta, v Lip-
tovskom Mikuláši, po krátkej slávnostnej prezentácii
ocenenia Zelená škola za účasti študentov, pedagógov
i hosťa - poslanca VÚC a člena r ady školy Dušana Ma-
tejku. Toto ocenenie, spolu s certifikátom Zelená škola,

I. ročník ProEnviro 2005
oceňoval najlepších

ník generálneho riaditeľa SAŽP a zár oveň odborný garant
súťaže RNDr. Jozef Dupej, zástupkyňa riaditeľky Centra
environmentálnej výchovy a propagácie SAŽP Ing. Dag-
mar Rajčanová a predseda odbornej poroty, ktorá posu-
dzovala prihlásené projekty, RNDr. Ľuboš Čillag.

Na slávnostnom vyhlásení výsledkov sa zišli kolektívy
zlo žené zo žiakov, študentov, učiteľov aj r odičov. A práve
toto zloženie poukázalo na hlavnú myšlienku súťaže, a to:
že príroda a naše životné prostredie patrí vše tkým, malým
aj v eľkým, žiakom aj učiteľom, že jednotlivec možno nedo-
káže zázraky, ale skupina zapálených ľudí áno. Veríme, že
práve ocenené kolektívy budú toho dôkazom a že takto o
rok budeme môcť predstaviť výsledky ich úspešných pro-
jektov.

Jana Šimonovičová
CEVAP SAŽP - Banská By strica

foto: Stanislav Hupian

bolo ZSŠ slávnostne udelené 3. novembra 2005
v Bratislave v Pálfyho paláci.

Projekt Zelených škôl (Eco-Schools (http://www.eco-
schools.or g, http://www.zelenaskola.sk), iniciovala v roku
1994 Federácia pre environmentálnu  výchovu – Fee (Fo-
undation f or Environmental Education), kt orá nateraz za-

str ešuje 28 kr ajín Európy, JAR,
Maroko, Kanadu, Chile ai. a od ok-
tóbra minulého roku aj Slovensko.
Do projektu je v r ámci týchto kra-
jín zapojených okolo 12 000 škôl,
pričom zelenú vlajku získ a
v priemere len 10 % z nich.

Úlohu národného koordináto-
ra na Slovensku plní Centrum
envir onmentálnych aktivít z
Trenčína a úlohu regionálneho
koordinátora pre podtatranskú
oblasť Občianske združenie TAT-
RY v osobe Mgr. Rudolf a  Padu.

V minulom školskom r oku pr ebiehal na Slovensku
pilotný ročník cer tifikácie základných a s tredných škôl,
do kt orého bolo zapojených  48  škôl.  Zelenú vlajku
získalo 39 a medzi nimi aj ZSŠ z Liptovského Mikulá-
ša. Tento úspech je pre nás o to významnejší, že sme
jedinou ocenenou školu v okrese Liptovský Mikuláš
a patríme medzi iba 5 cer tifik ovaných škôl v celej pod-
tatranskej oblasti.

Zelené školy  sú zamerané na nepretržité neformálne
zlepšovanie environmentálneho povedomia, na ekologi-
záciu hospodárenia školy, realizáciu malých projektov
a v neposlednom r ade na akčné reagovanie na aktuál-
ne medzinárodné výzvy, procesy a problémy, týkajúce
sa ochr any a tvo rby životného pr ostredia. Účasť
v cer tifikácii t aktiež umožňuje žiakom, učiteľom a vede-
niu školy naučiť sa projektovo myslieť, čo je začiatkom
21. s toročia viac ako nevyhnutné.

RNDr. Jana Júdo vá, PhD.
koordinátorka „Zelenej školy”

,,Zelená vlajka” na Liptove

A tu ich máme - spokojných víťazov I. ročníka ProEnviro (Základná škola Župkov, Stredná súkromná umelecká škola Košice a Mat erská škola
Nové Zámky)




