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Ekologická stopa – certifikáty pre viac ako sto škôl

Svetový deň životného prostredia bol aj 
dňom udeľovania certifikátov druhého roč-
níka školského programu Ekologická stopa. 
Slovenská agentúra životného prostredia ude-
lila certifikáty 107 slovenským školám.

Hlavným cieľom programu je skú-
mať každodenné rozhodnutia, hľadať 
správne voľby v prospech životného 
prostredia a pochopiť vplyv našich 
každodenných aktivít na planétu Zem. 
Základom programu je internetový kalku-
látor počítajúci ekologickú stopu školy, 
teda vplyv školy na životné prostredie. 
Elektrina, kúrenie, voda, stravovanie, 
odpad, doprava, budovy a pozemky či 
nákup a vybavenie tvoria hlavné kate-
górie spotreby, z ktorých sa vplyv školy na životné prostredie počíta.

Bezplatnou registráciou na internetovom portáli www.ekostopa.sk sa do škol-
ského programu môže zapojiť každá materská, základná alebo stredná škola na 
území Slovenska. Registrácia oprávňuje školu využívať internetový kalkulátor, 
súbor 50 vzdelávacích aktivít a certifikát ekologickej stopy školy ako nástroj envi-
ronmentálneho hodnotenia školy.

Program slúži ako moderný nástroj pre medzipredmetové vyučovanie environmen-
tálnej výchovy. Učiteľovi poskytuje zdroj informácií, hier a námetov v rámci vyučo-
vania svojho predmetu. Okrem elektronických materiálov ponúka tlačené publikácie: 
pracovné listy pre školy v slovenčine a v angličtine, teoretické inšpirácie pre uči-
teľa, hracie karty protikladov, tréningový manuál pre učiteľov a ďalšie. V školskom 
roku 2010/2011 mali učitelia možnosť zúčastniť sa vzdelávacích kurzov, alebo 
zaslať vlastnú výchovno-vzdelávaciu aktivitu do súťaže Hodina s ekostopou.

K 5. júnu 2011 sa do programu zapojilo 113 materských, 331 zá-
kladných a 98 stredných škôl – spolu 542 škôl, čo je o 213 viac ako 
v minulom školskom roku. Projekt možno zaradiť medzi celosvetovo 
najúspešnejšie projekty ekologickej stopy v školách. 

Certifikát ekologickej stopy školy v školskom roku 2010/2011 získa-
lo 107 slovenských škôl (o 13 viac ako v minulom školskom roku), ktoré si 
vypočítali ekologickú stopu vo všetkých kategóriách. Držiteľom certifikátu 
s najnižšou ekologickou stopou 0.1043 globálnych hektárov je Špeciálna základná 
škola, Zimná 21, Spišská Belá. Svoju ekologickú stopu si v porovnaní s 
predchádzajúcim rokom zlepšilo 29 škôl.

Udeľovanie certifikátov pri príležitosti Svetového dňa životného 
prostredia by sa malo stať každoročnou tradíciou, ktorá bude upozorňo-
vať verejnosť na fakt, že príroda a Zem je len jedna! Školy s najnižšou 
ekostopou a školy, ktorým sa podarilo svoju stopu najviac znížiť, budú 
verejne ocenené na začiatku budúceho školského roka v rámci Veľtrhu 
environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA. Zoznam všetkých certi-
fikovaných škôl, ako aj vyhľadávanie podľa krajov, okresov, obcí a druhov škôl sa 
nachádza v časti Ekostopy škôl na portáli školského programu: www.ekostopa.sk/
ekostopy-skol. 

Jana Šimonovičová
manažérka programu

OČI NA STOPKÁCH – špeciálne 
ceny pre základné školy

Matej Hyčko (2. trieda): za sériu článkov a 
fotografií, prieskumná skupina Bystríkovia, 
vedúca skupiny Mgr. Lenka Bartáková, 
Základná škola, Košťany nad Turcom
Eva Ammerová (5. trieda): za sériu článkov 
a fotografií, prieskumná skupina Sviťania 
z Mierovky, vedúca skupiny RNDr. Danica 
Božová, Základná škola, Mierová 134, Svit
Andrea Jabrocká (9. trieda): za sériu článkov 
a fotografií, prieskumná skupina Snežienky, 
vedúca skupiny Mgr. Eva Neupaverová, 
Základná škola s MŠ, Komenského 587/15, 
Poprad

OČI NA STOPKÁCH – špeciálne 
ceny pre stredné školy

prieskumná skupina Zelení nadšenci, vedúca 
skupiny Ing. Beáta Ľubová, Spojená škola 
Nižná
prieskumná skupina Zálesáci, vedúca skupiny 
PaedDr. Alexandra Dancziová, Gymnázium 
Nové Zámky 1. miesto: Mgr. Alžbeta Slavkovská: Kopa odpadu

Úvodná webová stránka portálu školského programu Ekologická stopa

Držitelia certifikátu s najnižšou ekologickou 
stopou v kategórii Materské školy v šk. r. 
2009/2010 – zľava učiteľka Jana Šútorová z 
MŠ Malé Uherce so starostom obce Štefanom 
Cepkom a Jana Šimonovičová (SAŽP)




