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ProEnviro 2006
ProEnviro je súťaž o najlepší návrh environmentálneho projektu, ktorý ešte nebol re-

alizovaný a ocenený v iných podobných súťažiach. Súťaž organizujú pracovníci odboru 
environmentálnej výchovy Slovenskej agentúry životného prostredia (SAŽP) v Banskej 
Bystrici a jej cieľom je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľné-
mu rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie 
a rozvíjanie spolupráce a aktívnej účasti na riešení problémov miestnej komunity a 
regiónu. Do druhého ročníka ProEnviro sa zapojili kolektívy zo 77 materských škôl, 84 
základných škôl a 31 stredných škôl (spolu 192 škôl). Odborná porota v každej súťažnej 
kategórii vybrala jednu školu, ktorá získala finančnú podporu na realizáciu predloženého 
projektu vo výške 50 000 Sk. V každej súťažnej kategórii tri kolektívy umiestnené na 
prvých miestach získali hodnotné knižné publikácie. 

Slávnostnému odovzdávaniu cien v stredu 29. novembra v SAŽP v Banskej Bystrici 
predchádzala prezentácia tohtoročných ocenených projektov, ako aj dvoch úspešných 
projektov z minulého roku. S výsledkami práce, ktoré minuloroční víťazi dosiahli aj vďa-
ka projektu ProEnviro, sa prišla pochváliť Materská škola Bitúnkova z Nových Zámkov 
a Základná škola zo Župkova. Dievčatá zo Župkova so svojou učiteľkou Kamilou 
Andokovou veľmi sugestívne, aj prostredníctvom veršov a piesní, vyjadrili svoj vzťah rod-
nému kraju. Ich projekt s názvom Záchrana lesných studničiek a obnova Partizánskeho 
lesa na Vtáčniku, ktorý v minulom ročníku ProEnviro získal prvé miesto v kategórii 
základné školy, nadobudol reálnu podobu. Lesné studničky ožili, chodník v lese skrásnel 
a všetci, ktorí sa na tejto premene podieľali, majú zo svojej práce dobrý pocit. 

V kategórii materské školy sa v tomto roku na prvom mieste umiestnila Materská 
škola z Ulice Čs. brigády 2 v Liptovskom Mikuláši s projektom Príbeh vody. Učiteľky 
materskej školy inšpirovala rieka Váh a zistenie, že deti o svoju rieku a kolobeh vody 
v prírode nepoznajú. Na druhom mieste skončil projekt Zelená pre všetkých – cesta za 
poznaním náučným chodníkom z MŠ SNP v Topoľčiankach a na treťom projekt Lienka 
Anulienka pozýva deti hrať sa s chrobáčikmi z MŠ Na Dujave v Pečovskej Novej Vsi. V 
kategórii základné školy boli ocenené projekty Environmentálna výchova v bábkovom 
divadle (ZŠ Školská, Mojmírovce), Poznávanie prírodnín prostredníctvom svojpomocne 
vytvorených kartičkových kľúčov, počítačových programov, digitálnych fotoalbumov a 
náučného chodníka v areáli školy (ZŠ Mierová Svit) a projekt Očami detí zo Špeciálnej ZŠ 
na Záhradnej ulici v Brezne. Hlavným cieľom tohto projektu je oboznamovať deti o zme-
nách v prírode a vychovávať k čistote a ochrane životného prostredia. Podnetom k vy-
pracovaniu projektu s týmto zameraním bolo znečistené prostredie sídliska Mazorníkovo, 
kde sa škola nachádza. Veľkú brigádu na sídlisku plánujú v marci budúceho roku.

V kategórii stredné školy boli ocenené projekty Modelové školské jazierko na čistenie 
odpadových vôd (ZSŠ chemická, Rastislavova ul., Nováky), Oddychová zóna v objekte 
školy (Spojená škola s organizačnými zložkami (Stredná poľnohospodárska škola a 
Obchodná akadémia, Stojan, Spišská Nová Ves) a Dubový háj  (Gymnázium Andreja 
Sládkoviča, Ul. M. R. Štefánika, Krupina).

Anna Gudzová

V stredu 29. novembra sa v Slovenskej agentúre životného prostredia v Banskej Bystrici zišli zástupcovia 
materských, základných a stredných škôl z rôznych kútov Slovenska. Odprezentovali odbornou porotou 
vybrané najlepšie projekty v súťaži ProEnviro 2006 a prevzali ocenenia. Na snímke sú ocenené kolektívy 
(zľava) Materskej školy z Liptovského Mikuláša (Čs. brigády 2), Združenej strednej školy chemickej z 
Novák (Rastislavova ul.) a Základnej školy z Mojmíroviec (Školská ul.), foto: Michal Jurkovec


