
Súťaž environmentálnych projektov škôl

Slovenská agentúra životného prostredia v Banskej Bystrici pravidelne od roku 
2005 na jeseň nového školského roka vyhlasuje súťaž o najlepší environmentálny projekt 
organizovaný školou. Odborná porota doteraz posúdila 517 projektov kolektívov mater-
ských, základných a stredných škôl.

Cieľom súťaže je propagácia a podpora projektov škôl smerom k trvalo udržateľné-
mu rozvoju, zvýšenie záujmu žiakov a pedagógov o svoju školu a jej životné prostredie, 
rozvíjanie spolupráce a podnietenie záujmu o aktívne riešenie problémov miestnej ko-
munity a regiónu. 

Do súťaže sa môžu prihlásiť kolektívy zložené zo žiakov a pedagógov, prípadne ne-
pedagogických pracovníkov škôl, zástupcov miestnych samospráv a združení v troch 
súťažných kategóriách: materské školy, základné školy, stredné školy.

Po uzavretí súťaže zasadá odborná porota, ktorá v každej súťažnej kategórii určí 
absolútneho víťaza - teda jednu školu, ktorá získava finančnú podporu na realizáciu 
svojho  projektu vo výške 50 000 slovenských korún. Spolu to predstavuje 150 000 
slovenských korún, ktoré sú rozdelené medzi tri školy. V každej súťažnej kategórii 
ďalšie kolektívy umiestnené na prvých miestach získavajú hodnotné knižné publikácie 
na využitie vo vyučovacom procese.

V prvom ročníku  v roku 2005 sa do súťaže zapojili kolektívy z 80 materských škôl, 
93 základných škôl a 46 stredných, spolu 219 škôl. Držiteľmi finančnej podpory na 
realizáciu navrhnutých projektov sa stali: Materská škola Bitúnkova, Nové Zámky -  projekt 
Environmentálna náučná lokalita JAZIERKO; Základná škola, Župkov – projekt Záchrana 
lesných studničiek a obnova Partizánskeho lesa na Vtáčniku; Súkromná stredná umelecká 
škola, Košice – projekt Krídla nad mestom. 

Do druhého ročníka v roku 2006 sa do súťaže zapojilo 77 materských škôl, 84 
základných škôl a 31 stredných škôl, spolu 192 škôl. Víťazmi sa stali: Materská ško-
la Čs. brigády, Liptovský Mikuláš – projekt Príbeh vody; Základná škola, Mojmírovce – projekt 
Environmentálna výchova v bábkovom divadle; Združená stredná škola chemická, Nováky 
– projekt Modelové školské jazierko na čistenie odpadových vôd.

V treťom ročníku v roku 2007 porota hodnotila projekty z 37 materských škôl, 57 
základných škôl a 12 stredných škôl, spolu 106 projektov. Nositeľmi poslania súťaže sa 
stali: Materská škola, Lúčky – projekt Škôlka v škôlke, Základná škola, Telgárt – projekt Školský 
náučný chodník Telgárt, Spojená škola, Bardejov – projekt Putovanie Envirokrajinou.

V prílohe na strane 26 – 27 vám ponúkame stručné vyhodnotenie víťazných projek-
tov 2. ročníka, ktoré sa zrealizovali v roku 2007, ako aj zámery a očakávania vložené 
do projektov 3. ročníka, ktoré sa realizujú tomto roku (2008). Posúďte sami úspešnosť 
a zmysluplnosť podporených školských environmentálnych aktivít. Aktuálne informá-
cie o súťaži aj o ocenených projektoch nájdete na stránke Slovenskej agentúry život-
ného prostredia (www.sazp.sk).
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