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Podmienky súťaže  

V tohtoročnej súť aži  ku Dňu Zeme vás pozývame vás zamerať svoju pozornosť na 

krajinu v zmysle okolia vašej školy, vášho školského dvora. Táto krajina nám poskytuje 

mnohé dobrá, je prostredím, ktoré nás obklopuje, v ktorom sa odohrávajú naše aktivity 

a zároveň je  aj domovom mnohých rastlín a živočíchov. Na druhej strane je táto krajina 

vystavená rôznym tlakom, v súčasnosti napr. aj zmene klímy (vedecké informácie k zmene 

klímy nájdete tu: https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-1-diel/). 

Poďte sa zamyslieť ako v súčasnom stave  váš školský dvor  vyhovuje nielen vám,  

vašim pedagógom, ale aj rastlinám a živočíchom, ktoré tam žijú. Porozmýšľajte a 

navrhnite, ako zlepšiť toto prostredie, aby bolo priateľskejšie k všetkému živému 

a odolnejšie voči zmene klímy. Aby bolo také, aké by ste ho chceli mať. 

Vytvorte vo vašej škole tím a zapojte sa do našej súťaže „Na krajine nám záleží!“ 

Spoločne vypracujte projekt na zvýšenie kvality života ľudí aj prírodného prostredia 

na vašom školskom dvore.  

Súťažiť môžete v dvoch kategóriách: 1 . kategória – I. stupeň základných škôl, 2. 

kategória – II. stupeň základných škôl 

Čo by mal projekt obsahovať: 

1. kategória: 

1) Súčasnú situáciu školského dvora v grafickej aj textovej podobe (nákres školského 

dvora, jednotlivých prvkov a plôch, ktoré sa tu nachádzajú a stručný popis, v zmysle, 

čo sa tu nachádza, čo sa vám páči a je vyhovujúce a  čo nie) 

2) Návrhy jednotlivých zmien a nových prvkov pre školský dvor (ich nákres a stručný 

popis na čo sa budú využívať a komu budú slúžiť)  

3) Výsledný nákres stavu, ktorý by ste chceli na vašom školskom dvore dosiahnuť.  

2. kategória: 

https://otvorenaakademia.sav.sk/vysvetlujeme/brozury/zmena-klimy-1-diel/


1) Východiskovú situáciu v grafickej aj textovej podobe (nákres školského dvora, 

jednotlivých prvkov, ktoré sa tu nachádzajú, stručný popis, v zmysle, čo sa tu 

nachádza, čo je vyhovujúce, čo nie, čo tu chýba) 

2) Návrhy jednotlivých zmien a nových prvkov pre školský dvor (nákres a stručné 

zdôvodnenie toho, aký bude ich prínos pre zlepšenie kvality prostredia pre ľudí, 

rastliny alebo živočíchy) 

3) Výsledný nákres stavu, ktorý by ste chceli na vašom školskom dvore dosiahnuť 

a stručný popis čo sa podľa vás vašim projektom zlepší v zmysle odolnosti prostredia 

voči klimatickej zmene. 

Takto pripravený návrh pošlite na adresu: Ústav krajinnej ekológie SAV, v.v.i., 

Akademická 2, 949 10 Nitra do 14.4.2023, na obálku napíšte heslo: Na krajine nám  

záleží 

Zo zaslaných návrhov bude v prvom kole súťaže odbornou komisiou vybraných 5 

najlepších projektov, ktoré postúpia do 2. kola/do finále. Zoznam výhercov prvého 

kola bude zverejnený na Deň Zeme (22.4.2023) na webovej stránke Ústavu krajinnej 

ekológie SAV, v.v.i. (uke.sav.sk) 

Finále (2. kolo súťaže) sa uskutoční v Kongresovom centre Slovenskej akadémie vied v 

Smoleniciach ( https://kcsmolenice.sav.sk/ ) dňa 5.6.2023 ako súčasť  podujatia „Deň 

životného prostredia na Smolenickom zámku“, ktoré organizuje Ústav krajinnej 

ekológie SAV, v.v.i. pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia pre žiakov 

základných škôl. 

V rámci finále budú 4 členné tímy vybraných škôl z prvého kola súť aže prezentovať 

svoje projekty pred odbornou komisiou, ktorá  z nich vyberie víťazov. Prezentácia má 

byť vo formáte PowerPoint a mala by trvať  10-12 minút. 

Ceny, ktoré môžete získať: 1. miesto (v oboch kategóriách) – Poukážka na nákup 

edukačných pomôcok v hodnote 350 EUR, 2. miesto (v oboch kategóriách) – 

Poukážka na nákup edukačných pomôcok v hodnote 250 EUR, 3. miesto (v oboch 

kategóriách) – Poukážka na nákup edukačných pomôcok v hodnote 150 EUR. 

Symbolicky budú odmenení všetci, ktorí sa zapoja do našej súťaže! 

V prípade akýchkoľ vek otázok nás kontaktujte mailom alebo telefonicky: 

magdalena.bezakova@savba.sk, 0232293632 

Tešíme sa na Vaše projekty ! 
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