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EkoFond motivuje žiakov a pedagógov základných škôl
Bratislava, 5. jún 2012 – Víťazom v štvrtom ročníku súťaže pre II. stupeň ZŠ sa stala Základná škola na
Mierovom námestí v Handlovej. Jej žiaci a učitelia uspeli s projektom „Farebná energia pod jednou
strechou školy“. Výsledky súťaže dnes v Bratislave za prítomnosti 71 žiakov a učiteľov slávnostne
vyhlásil predseda Správnej rady n. f. EkoFond Jean–Jacques Ciazynski. Škola získala prvú cenu realizáciu vybraného energetického opatrenia v hodnote 1 600 eur a finančné prostriedky na nákup
učebných pomôcok v hodnote 1 500 eur. Pani učiteľka získala osobnú odmenu 600 eur a žiaci vecné
ceny v hodnote 300 eur. EkoFond odovzdal ďalších 17 cien v Celkovej súťaži a v Súťaži v rámci
modulov. Všetci ocenení spolu si zo súťaže odniesli ceny v hodnote viac ako 21 000 eur.
Hlavnými hodnotiacimi kritériami súťaže boli aktívna účasť žiakov na tvorbe vzdelávacích aktivít a schopnosť
pedagógov a žiakov spracovať tému kreatívne a originálne. Celkovo sa do súťaže zapojilo 37 škôl zo všetkých
regiónov Slovenska. Témou štvrtého ročníka bola „Energia v našej škole“. Učitelia a žiaci mali tvorivo
vypracovať projekt zameraný na problematiku šetrenia energie v škole. Členovia hodnotiacich skupín posúdili
celkovo 220 súťažných príspevkov, pričom všetky boli žiakmi overené v praxi.
„EkoFond týmito vzdelávacími aktivitami podporuje pozitívny vzťah k prírodným a technickým vedám už u
žiakov základných škôl. Zároveň vytvára pre aktívnych pedagógov priestor na to, aby navzájom zdieľali svoje
skúsenosti a kreatívny prístup a vedie ich k tomu, aby sa nezaoberali len teóriou, ale realizovali aj konkrétne a
praktické aktivity zamerané na úspory energie. Aj tento rok nás mimoriadne zaujali originálne nápady detí ako aj
podpora pedagógov, ktorí ochotne v rámci svojho voľného času pomáhali deťom s tvorbou a realizáciou
projektov,“ zdôraznil predseda Správnej rady neinvestičného fondu, EkoFond, Jean–Jacques Ciazynski.
Súťažné príspevky ako aj angažovanosť škôl v Celkovej súťaži hodnotili štyri odborné skupiny. V každej z nich
bol zastúpený ekológ, pedagóg a odborník na oblasť energetiky. Do súťaže bolo celkovo zapojených 40
učiteľov a niekoľko stoviek žiakov základných škôl celého Slovenska. Prvých deväť škôl umiestnených v súťaži
získalo finančné prostriedky na nákup učebných pomôcok, vecné ceny pre žiakov a finančnú odmenu pre
učiteľov. Školy umiestnené na prvých troch miestach získali okrem toho aj možnosť získať komplexný
energetický audit alebo tepelno-technický posudok budov, prípadne vybrané energetické opatrenie v budove
školy.
„Sme radi, že sa nám znovu podarilo priblížiť deťom náročnú tému, akou efektívne využívanie energie
nepochybne je, tvorivou a hravou formou prostredníctvom našej súťaže. Fond prostredníctvom svojich rôznych
aktivít dlhodobo podporuje vzdelávací proces realizovaný formou zážitkového učenia a zároveň na svojej web
stránke sprostredkúva rôzne užitočné informácie, vďaka ktorým sú súťažné projekty čoraz kvalitnejšie
a sofistikovanejšie. Ďalším plusom tohto ročníka súťaže je, že všetky súťažné aktivity prebiehali na
www.platforma.ekofond.sk, kde zostávajú naďalej zverejnené v podobe metodických materiálov a takto budú
prístupné pre ďalších učiteľov a žiakov, ktorí sa nimi môžu inšpirovať alebo ich priamo použiť vo vyučovacom
procese“, povedala Eva Guliková, správkyňa EkoFondu.
Pre EkoFond je dôležité prepájať teoretické informácie s praktickým životom, ukázať deťom ako šetriť energiu
a ako vlastným správaním zmenšiť svoju ekologickú stopu. Mladá generácia má preto šancu svojím konaním
ovplyvniť ďalšie smerovanie tejto spoločnosti.
Neinvestičný fond EkoFond (www.ekofond.sk) zriadil SPP v roku 2007 za účelom napĺňania politiky EÚ v oblasti energetickej
efektívnosti. Podpora fondu je určená pre všetky nepodnikateľské subjekty, pričom primárnou cieľovou skupinou sú najmä subjekty
financované z verejných zdrojov a subjekty zaoberajúce sa verejnoprospešnými aktivitami, ako školy, nemocnice, sociálne
a humanitárne organizácie či občianske združenia. EkoFond je zameraný na grantovú podporu projektov zameraných na zlepšenie
parametrov energetickej efektívnosti a ŽP. Ďalšou oblasťou činnosti je spolupráca na partnerských projektoch, ktoré sú v súlade
s účelom EkoFondu, a realizácia vlastných projektov fondu, ktoré sú zamerané na podporu vzdelávacieho procesu najmä na ZŠ a SŠ,
formou súťaže pre ZŠ, multimediálnej platformy o energii 3. tisícročia, web hier, iniciovania vzniku a etablovania nového študijného
odboru Technik energetických zariadení budov a pod. V súťaži o Národnú podnikateľskú cenu za životné prostredie SR 2011, ktorú
vyhlásila Asociácia priemyselnej ekológie na Slovensku v spolupráci s Ministerstvom ŽP SR, sa s projektom riadenia a financovania
aktivít EkoFondu umiestnila spoločnosť SPP na prvom mieste. Aj vďaka financovaniu EkoFondu a jeho širokej škále projektov určených
nepodnikateľským subjektom SPP v roku 2011 opäť obhájil titul TOP firemný filantrop.
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EkoFond pre školy
EkoFond realizuje vlastný projekt s názvom EkoFond pre školy, ktorý zahŕňa komplexný balík
vzdelávacích aktivít v oblasti plynárenstva a energetickej efektívnosti pre základné školy, ako aj pre stredné
odborné školy. Cieľom projektu je zvýšiť záujem o oblasť zdrojov energie a energetickej efektívnosti u
žiakov, študentov, pedagógov, ale aj širokej laickej verejnosti. V roku 2011 fond podporil aktivity v
rámci tohto projektu celkovou sumou viac ako 508 000 eur.
Prvá oblasť vzdelávacích aktivít je zameraná na problematiku energetických zdrojov, je určená pre
žiakov a pedagógov základných škôl:
•

Každoročná súťaž pre 2. stupeň ZŠ s cieľom podnietiť učiteľov k tvorbe kreatívnych projektov
zameraných na energetickú efektívnosť.

•

Interaktívne on-line hry pre žiakov 1. stupňa ZŚ sú k dispozícií na www.ekofond.sk.

•

Multimediálna on-line platforma pre učiteľov aj žiakov - informácie o všetkých druhoch energií, tipy
na aktivity pre žiakov, filmy, videá, alebo návody ako robiť zaujímavé pokusy, e-learning pre
učiteľov ako efektívna a moderná forma vzdelávania - www.platforma.ekofond.sk.

•

Putovná výstava Energia 3. tisícročia, ktorá odštartovala na jeseň 2011, je inštalovaná postupne v
dvadsiatich ZŠ po celom Slovensku. Témou výstavy sú neobnoviteľné a obnoviteľné zdroje
energie, úspory energie, klimatické zmeny a dobrovoľná skromnosť. Môžu sa na ňu
bezplatne prihlasovať celé triedy v rámci výučby fyziky, prírodných vied a súvisiacich
predmetov.

V druhej oblasti vzdelávacích aktivít sa zameriava na študentov stredných odborných škôl
technického zamerania:
•

4-ročný študijný odbor s maturitou Technik energetických zariadení budov bol vytvorený v
spolupráci s tromi strednými školami - Strednou odbornou školou elektrotechnickou v Trnave,
Strednou odbornou školou stavebnou v Banskej Bystrici (v súčasnosti Spojená škola Kremnička
Banská Bystrica), Strednou odbornou školou technickou v Prešove a Štátnym inštitútom pre
odborné vzdelávanie. Odbor bol na týchto školách spustený v septembri 2010. Absolventi štúdia
by mali byť schopní poskytnúť primerané energetické poradenské služby, ako a kde ušetriť
za energie, a mali by byť schopní nainštalovať sústavu energetických zariadení tak, aby
užívateľom rodinných, bytových domov či malých prevádzok zabezpečili požadovanú
bezpečnosť a komfort. EkoFond sa spolu s partnermi podieľa na modernizácii dielní pre odborný
výcvik, ktoré sú vybavené najmodernejšími zariadeniami a na vypracovaní nových učebných
textov, prípadových štúdií a praktických cvičení prispôsobených súčasnej praxi. Hodnota týchto
dielní prevyšuje sumu 650 000 eur.

EkoFond tiež poskytuje školám podporu prostredníctvom grantových programov. Ide o finančné
príspevky na rôzne aktivity a opatrenia smerujúce k zlepšeniu energetickej hospodárnosti školských budov.
Školy môžu získať podporu aj na projekty zamerané na zvyšovanie energetickej efektívnosti a osvety
v tejto oblasti.
EkoFond za obdobie svojho pôsobenia (od roku 2008) podporil školstvo celkovou sumou 4,2 mil.
eur.
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Podpora školám za obdobie 2008 – 2012 v grantových programoch EkoFondu
Počet
podporených
projektov

Grantový program
Grantový program 01 - Podpora progresívnych
technológií na báze zemného plynu
Grantový program 02 - Zlepšovanie energetických
vlastností budov
Grantový program 04 - Výskum, vývoj a zavádzanie
progresívnych technológií na báze zemného plynu
Grantový program 05 - Podpora rozvoja využitia
alternatívneho motorového paliva CNG
v slovenskej doprave
Spolu

Výška poskytnutých finančných
príspevkov (v eur)

1

113 237,60

46

2 431 764,34

2

184 535,00

6

38 889,50

55

2 768 426,44

Najviac školských projektov bolo podporených v grantovom programe 02 - Zlepšovanie energetických
vlastností budov, v rámci ktorého školy získali nenávratné finančné príspevky na zateplenie, výmenu
okien a hydraulické vyregulovanie vykurovacej sústavy vo výške 2 431 764,34 eur.
Grantový program 02 - Zlepšovanie energetických vlastností budov
Žiadateľ
Materská škola
Základná škola
Stredná škola
Vysoká škola
Spolu

Počet
podporených
14
24
7
1
46

Rozdelená suma (v eur)
367 198,65
1 273 047,04
672 402,36
119 116,38
2 431 764,43

Okrem vyššie uvedených aktivít EkoFond podporuje školy - nepodnikateľské subjekty aj prostredníctvom
partnerských projektov.
Žiadateľ

Partnerský projekt

STU BA, Fakulta elektrotechniky
a informatiky
Technická univerzita Košice,
Hutnícka fakulta
Technická univerzita v Košiciach,
Hutnícka Fakulta
STU BA, Fakulta elektrotechniky
a informatiky

Preklad publikácie - Obnoviteľné zdroje
energie
Medzinárodná ekologická súťaž EKO
2009
Architektúra energetických výrobní na
báze zemného plynu
Medzinárodná ekologická súťaž EKO
2011
Obnoviteľné zdroje energie II. perspektívne premeny a technológie

Spojená škola Nižná

Praktická energetika

STU BA, Fakulta architektúry

Spolu

Výška poskytnutých
finančných príspevkov
(v eur)
6 638
3 000
16 762
5 000
5 800

1 800
39 000
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Celkové výsledky súťaže
Celková súťaž
cena
1. cena
2. cena
3. cena
4. - 9.
cena

škola
Základná škola, Mierové námestie 255,
Handlová
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad
Topľou
Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva

názov projektu
Farebná energia pod jednou strechou školy
Šetrenie v našej škole
Nech sa deje čokoľvek, alebo energia v duši,
v srdci a v tele
Zdroje energie

Základná škola sv. Dominika Savia, Školská
386, Dubnica nad Váhom
Základná škola, Školská 482, Hliník nad
Hronom
Základná škola, Jedľové Kostoľany 75

Zohrej svoju školu, nie klímu!

Súkromná základná škola a materská škola pre
žiakov a deti s autizmom, Myslavská 401,
Košice
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany

Eko hliadka

Návšteva
Využitie alternatívnych zdrojov energie

Tríbečská sa farbí do zelena
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Súťaž v rámci modulov – Modul Škola v akcii
škola
názov súťažného príspevku
Základná škola sv. Dominika Savia, Školská
Eko hliadka v akcii
386, Dubnica nad Váhom
1. uzávierka Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce

2. uzávierka

O nás bez nás

Základná škola, Topoľová 8, Nitra

Ani kvapku nazmar

Základná škola, Gessayova 2, Bratislava

Úspory energie výmenou žiaroviek

Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad
Topľou

Lepenie reflexnej fólie za radiátory

Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany Tríbečská sa farbí do zelena

1. uzávierka

2. uzávierka

Súťaž v rámci modulov – Modul Moderné vyučovanie
škola
názov súťažného príspevku
Základná škola sv. Dominika Savia, Školská
Hlási sa Energo štúdio!
386, Dubnica nad Váhom
Základná škola, Mierové námestie 255,
Žiaci, staňme sa energiou
Handlová
Základná škola a materská škola, Školská 3,
Globálna hra
Pavlovce nad Uhom
Anglicko-slovenské pexeso na tému
Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava
úspora energie
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Výpočet odhaleného plytvania a
Topľou
ušetrenia po zásahu EnergoPátračov
Základná škola, Tribečská 1653/22,
Žiaci pátrači
Topoľčany
Súťaž v rámci modulov – Modul Pokusy a videá
škola
názov súťažného príspevku
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva

1. uzávierka

2. uzávierka

Základná škola, T. J. Moussona 4,
Michalovce
Základná škola, ulica kpt. Nálepku 855/12,
Nové Mesto nad Váhom
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad
Topľou
Základná škola, Školská 482, Hliník nad
Hronom
Základná škola, Jedľové Kostoľany 75

Teplo z jadra orecha
Lietame v oblakoch
Veterný mlyn
Parabolické zrkadlo zohrieva vodu
vo fľaši
Ako nedovoliť teplu unikať?
Slnečná pec
6
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Informácie o víťazných projektoch
Víťazi Celkovej súťaže
1.cena
Základná škola, Mierové námestie 255, Handlová
Názov projektu: Farebná energia pod jednou strechou školy
Autor/autori: Mgr. Iveta Jakubová
Pod vedením učiteľky Ivety Jakubovej sa do projektu Farebná energia pod jednou strechou školy
aktívne zapojilo 24 žiakov zo ZŠ na Mierovom námestí v Handlovej. Ústrednou témou projektu,
komplexne spájajúcou všetky súvisiace aktivity, bola práca žiakov s farbami, ktoré znázorňovali
jednotlivé druhy energií, označovali žiacke tímy, príznačne upozorňovali ostatných žiakov na
šetrenie a, v neposlednom rade, zatraktívnili vyučovací proces. V prvej fáze projektu žiaci formou
ankety medzi ostatnými žiakmi hľadali stratenú energiu (v PC učebni, na chodbe a pod.), navrhli
a následne realizovali opatrenia zamerané na úsporu energie súvisiacej s používaním vody,
svietením, vetraním a kúrením. Pripravili farebné nálepky pripomínajúce potrebu šetrenia energiami,
za vybrané radiátory nainštalovali reflexnú fóliu. Vyrobili maloobjemové kontajnery na recyklovaný
odpad, ktoré pravidelne vynášali do smetných nádob na separovaný odpad. Aktivity by chceli rozšíriť
po celej škole. Výsledky projektu prezentovali v školskom rozhlase, časopise a na webovej stránke
školy, rodičom, učiteľom a žiakom počas zábavno-vzdelávacích programov a obyvateľom mesta
a žiakom na handlovskom námestí.
2. cena
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Názov projektu: Šetrenie v našej škole
Autor/autori: Ing. Stanislav Jurko
40 žiakov zo ZŠ na Štúrovej ulici v Hanušovciach nad Topľou sa pod vedením učiteľa Stanislava
Jurka zapojilo do projektu s názvom Šetrenie v našej škole. Projekt formou jednoduchších
i technicky náročnejších aktivít zapojil rôznorodé skupiny žiakov, pričom sa zameriaval na ich
praktickú činnosť. Žiaci v rámci projektu zorganizovali a koordinovali celoškolskú súťaž v šetrení
elektrickou energiou, teplom a v zbere bateriek, ktoré kontrolovali a hodnotili hliadky
„EnergoPátračov“. Na hodine fyziky potom vyčíslili plytvanie i množstvo ušetrenej energie. Žiaci
získavali body a otestovali sa aj formou vedomostného testu. Svoje aktivity komunikovali najmä
prostredníctvom LCD panela, ale aj propagáciou a predajom solárneho panela na oživenie
autobatérie či návodu na lepenie reflexnej fólie za radiátor medzi rodičmi, učiteľmi a ostatnými
žiakmi školy. V škole lepili za radiátory reflexné fólie, opravovali školské lavice aj čalúnenie stoličiek,
zo zvyškového plastu vyrábali smetníky. Okrem toho žiaci navštívili fotovoltaickú a vodnú elektráreň.
3. cena
Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce
Názov projektu: Nech sa deje čokoľvek, alebo energia v duši, v srdci a v tele
Autor/autori: Mgr. Lenka Paľová , Mgr. Valéria Kocúrová
Na ZŠ na ulici T. J. Moussona v Michalovciach sa pod vedením učiteliek Lenky Paľovej a Valérie
Kocúrovej do projektu s názvom Nech sa deje čokoľvek, alebo energia v duši, v srdci a v tele aktívne
zapojilo 25 žiakov. Ako predpovedá jeho názov, žiaci v projekte predstavili ďalší nevyčerpateľný
zdroj energie, a tou je energia duševná, a tiež dokázali, že pozitívna energia v komunite má
7
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skutočný potenciál robiť veľké veci, akou je aj tento projekt. Žiaci predstavili inovatívne spôsoby
šetrenia energií, ktoré sami na škole alebo doma zrealizovali, napríklad vyučovanie informatiky pri
vypnutých počítačoch, doprava do školy bez auta, chladenie snehom, využívanie dažďovej vody na
zalievanie rastlín, inštalovanie úsporných žiariviek, nakupovanie s plátennými taškami a pod. Ďalej
žiaci v škole nainštalovali nádoby na triedený odpad, ktorých napĺňanie následne monitorovala tzv.
„Ekopolícia“. Žiaci sa rovnako zapojili aj do aktivít zameraných na minimalizáciu odpadu. Súčasťou
aktivít boli aj riadené diskusie. Aktivity projektu boli prezentované prostredníctvom školského
rozhlasu, časopisu, na rodičovských združeniach, v miestnych novinách, na mestskom úrade a pre
verejnosť aj spolužiakov v informačných alebo interaktívnych ekoinfostánkoch.
4. - 9. cena
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva
Názov projektu: Zdroje energie
Autor/autori: Mgr. Zuzana Palachová, Danica Peťková, Elena Melichová, Eva Tomaszová
Pod vedením učiteliek Zuzany Palachovej, Danice Peťkovej, Eleny Melichovej a Evy Tomaszovej zo
ZŠ na Kukučínovej ulici v Detve sa do školského projektu Zdroje energie aktívne zapojilo 89 žiakov.
Žiaci v rámci pokusu spaľovaním jadra orecha zistili, koľko tepla sa vyprodukuje pálením a tiež sa
zoznámili s biomasou ako ekologickým, obnoviteľným zdrojom energie. Následne žiaci na exkurzii
v teplárni nielen získali nové poznatky, ale sa aj aktívne zapájali do diskusie uvádzaním príkladov
energetických projektov v regióne. Na modeli ropného náleziska si zas mohli vyskúšať spôsob ťažby
ropy ako neobnoviteľného zdroja. Nadväzujúcou aktivitou bola príprava žiackych projektov a ich
prezentácií na tému dostupnosti a obnoviteľnosti zdrojov ekologickej, ekonomickej energie. Výsledky
boli prezentované ostatným žiakom a rodičom žiakov.
Základná škola sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom
Názov projektu: Zohrej svoju školu, nie klímu!
Autor/autori: Mgr. Darina Drusová, Ing. Janka Mikušková
Do projektu Zohrej svoju školu, nie klímu! sa pod vedením učiteliek Dariny Drusovej a Janky
Mikuškovej zapojilo 47 detí zo ZŠ sv. Dominika Savia na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom. Žiaci
v rámci projektu zriadili vo vstupných priestoroch školy Ekostánok, kde informovali rodičov, žiakov
a ostatných návštevníkov školy o energii, vode a i. Ďalšou informačnou aktivitou bola školská
rozhlasová relácia. 101 žiakov školy sa zúčastnilo školskej vedeckej konferencie o šetrení energie
a o vode, výstupy ktorej sa stali podkladmi pre inovatívne učebné materiály. Žiaci školy zorganizovali
školskú Ekohliadku, ktorá kontrolovala všetky triedy a neskôr vyhlasovala víťazov súťaže
o najekologickejšiu a najenergetickejšiu triedu na škole. Rovnako žiaci kontrolovali aj šetrenie
energií učiteľmi. Okrem toho mladší aj starší žiaci súťažili v televíznych aj spoločenských hrách.
Výsledky boli prezentované na slávnostných akciách školy a počas dňa otvorených dverí.
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
Názov projektu: Návšteva
Autor/autori: Mgr. Miriam Libová
Pre 22 žiakov zo ZŠ na Školskej ulici v Hliníku nad Hronom bol určený projekt Návšteva pod
vedením učiteľky Miriam Libovej. Keďže fyzika a chémia boli pre žiakov ešte len novinkami, do
projektu sa zapojili netradične najmä na vyučovacích hodinách slovenského jazyka a literatúry.
V rámci zoznamovania sa s témou energie žiaci napísali poviedku o „živote“ vody, zemného plynu
a elektrickej energie, naučili sa tematické piesne, ale aj zrealizovali jednoduché pokusy overujúce
fungovanie energetických zariadení či spôsoby šetrenia energie. Ďalej žiaci absolvovali exkurziu v
rozvodni elektrickej energie v Hornej Ždani, z návštevy ktorej si následne vymieňali postrehy a nové
8
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poznatky. Okrem toho žiaci pozerali film s ekotémou, pestovali rastliny tvoriace biomasu a vytvárali
ich atlas, vlastnoručne vyrábali recyklovaný papier či sa zúčastnili módnej prehliadky ekomodelov.
Na prezentáciu projektu slúžili nástenky, webstránka školy, školský časopis, rozhlas a rodičovské
združenia.
Základná škola, Jedľové Kostoľany 75
Názov projektu: Využitie alternatívnych zdrojov energie
Autor/autori: Mgr. Martina Sedláková, Mgr. Gabriela Šurínová, Dana Dudášová, Mgr. Renáta
Šabová Projektu Využitie alternatívnych zdrojov energie sa pod vedením učiteliek Martiny
Sedlákovej, Gabriely Šurinovej, Dany Dudášovej a Renáty Šabovej zúčastnilo 41 žiakov zo ZŠ
v Jedľových Kostoľanoch. V rámci pokusu so solárnou pecou starší žiaci zostrojili solárnu pec,
zoznámili sa so slnečnou energiou ako alternatívnym zdrojom energie a svoje poznatky prezentovali
ostatným žiakom. V nadväznosti na to boli žiaci oboznámení s fungovaním fotovoltaických článkov
a mali možnosť naučiť sa pracovať so solárnou vŕtačkou a spájkovačkou ako nástrojmi
premieňajúcimi solárnu energiu na elektrickú, a teda spoznať jej praktické využitie v elektrotechnike.
Treťou zo žiackych aktivít bolo porovnanie energetickej spotreby klasických a úsporných žiaroviek,
výmena žiaroviek a následné vyčíslenie úspor. Výsledky boli prezentované žiakom formou
prezentácií a na nástenkách, ale aj demonštráciou technologických projektov pred rodičmi.
Súkromná základná škola a materská škola pre žiakov a deti s autizmom, Myslavská 401, Košice
Názov projektu: Eko hliadka
Autor/autori: Ing. Iveta Petíková
Na ZŠ a MŠ pre žiakov a deti s autizmom na Myslavskej ulici v Košiciach sa do projektu Eko hliadka
pod vedením učiteľky Ivety Petíkovej aktívne zapojilo 6 žiakov. Žiaci spolu s mladšími deťmi v rámci
projektu zorganizovali tzv. Eko hliadku, pričom kontrolovali šetrenie vodou, elektrickou energiou,
spôsob vetrania, separovania odpadu a i. Zároveň žiaci absolvovali exkurziu v spaľovni odpadov
v Košiciach, ktorá im objasnila proces nakladania s odpadmi. Okrem toho deti odovzdávajú
destilovanú vodu zo sušičky na opätovné použitie rodičom a, napríklad, obaly z čajov využívajú na
výtvarnú tvorbu. Žiaci si zhotovili Eko pexeso s fotografiami členov Eko hliadky, prostredníctvom
ktorého zoznamovali žiakov ostatných tried s činnosťou hliadky a so zásadami šetrenia energií.
Ostatné deti o svojich aktivitách informovali aj na fotografickej nástenke v hlavných priestoroch
školy, rodičov zas napomínali, aby po odchode z miestnosti zhasli svetlo a pod.
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Názov projektu: Tríbečská sa farbí do zelena
Autor/autori: RNDr. Viera Glosová
Viac ako 100 žiakov, od 3. až po 9. ročník, zo ZŠ na Tríbečskej ulici v Topoľčanoch bolo pod
vedením učiteľky Viery Glosovej aktívne zapojených do projektu s názvom Tríbečská sa farbí do
zelena. Zatiaľ čo starší žiaci zbierali údaje o energii v škole, ponúkali riešenia na jej úsporu,
diskutovali s pracovníkmi spoločnosti Alter Energo, a.s., zaoberajúcou sa montážou vodných,
elektrických zariadení a elektrární, navštívili solárnu elektráreň vo Veľkých Dvoranoch a, napríklad,
overovali kyslosť dažďa, mladšie ročníky stavali z lega veterné elektrárne, nízkoenergetické domy a
vytvárali maskotov projektu. Zároveň starší žiaci prezentovali úsporné opatrenia mladším a
diskutovali s nimi. Žiaci sformovali tzv. eko-hliadky, v rámci ktorých kontrolovali skutočné šetrenie
energií a separovanie odpadu. Okrem toho zmapovali a odfotili ilegálne skládky odpadu v okolí
mesta. O svojich aktivitách informovali v občasníku TRIBEKO a formou diskusií.
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Víťazi Súťaže v rámci modulov – Modul Škola v akcii
1. uzávierka
Základná škola sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom
Názov aktivity: Eko hliadka v akcii
Autor/autori: Mgr. Darina Drusová
Pod vedením učiteľky Dariny Drusovej sa žiaci zo ZŠ sv. Dominika Savia na Školskej ulici
v Dubnici nad Váhom zapojili do aktivity s príznačným názvom Eko hliadka v akcii. Školské
ekohliadky denne monitorovali a bodovali plnenie úloh zameraných na šetrenie energií v jednotlivých
triedach, na ochranu a skrášlenie vnútorného aj vonkajšieho prostredia školy. Výsledky súťaže boli
prezentované na súťažnom dopoludní pri príležitosti Dňa Zeme.
Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce
Názov aktivity: O nás bez nás
Autor/autori: Mgr. Lenka Paľová
Do aktivity O nás bez nás sa žiaci zo ZŠ na ulici T. J. Moussona v Michalovciach zapojili pod
vedením učiteľky Lenky Paľovej. Na hodinách informatiky sa žiaci učili nezvyčajnou metódou – pri
vypnutých počítačoch. Takýmto jednoduchým spôsobom ušetrili energiu pri preberaní teoretického
učiva, na porozumenie ktorého počítače vlastne vôbec netreba. Pomocou faktúry za elektrickú
energiu následne žiaci na hodinách matematiky a fyziky vypočítali, koľko peňazí takto na svojej
škole ušetrili.
Základná škola, Topoľová 8, Nitra
Názov aktivity: Ani kvapku nazmar
Autor/autori: Mgr. Mária Novoveská
Žiaci zo ZŠ na Topoľovej ulici v Nitre sa pod vedením učiteľky Márie Novoveskej zapojili do aktivity
s názvom Ani kvapku nazmar. V rámci nej formou pokusu namerali, koľko vody unikne jedným
dlhodobo kvapkajúcim kohútikom. Následne medzi triedami súťažili o najlepšie nápady na jej
šetrenie, čoho výsledkom bola nielen výmena tesnení na kohútikoch, ale aj inštalácia plastovej fľaše
do nádržiek na splachovanie či celkové každodenne šetrenie vodou. Deti si nové osvojené zvyky
preniesli aj do domácnosti.
2. uzávierka
Základná škola, Gessayova 2, Bratislava
Názov aktivity: Úspory energie výmenou žiaroviek
Autor/autori: Bc. Aneta Balošáková
Pod vedením učiteľky Anety Balošákovej sa žiaci zo ZŠ na Gessayovej ulici v Bratislave aktívne
zúčastnili aktivity Úspory energie výmenou žiaroviek. Žiaci v skupinách zisťovali možnosti využívania
žiaroviek dostupných na trhu, ich vlastnosti a rozdiely medzi nimi a efektívnosť ich používania
a možnosti úspory podľa jednotlivých miestností v škole. Výsledky
prezentovali formou plagátov a referátov na hodinách, pričom o nich informovali aj vedenie školy.
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Názov aktivity: Lepenie reflexnej fólie za radiátory
Autor/autori: Ing. Stanislav Jurko
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Žiaci zo ZŠ na Štúrovej ulici v Hanušovciach nad Topľou sa pod vedením učiteľa Stanislava Jurka
zúčastnili aktivity Lepenie reflexnej fólie za radiátory. V rámci aktivity lepili reflexné fólie za radiátory
vo všetkých triedach školy za účelom eliminácie tepelných strát vo vykurovacom období. Teplotu
pritom s pomocou školníka odmerali pred aj po nainštalovaní fólií a výsledky vyhodnotili.
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Názov aktivity: Tríbečská sa farbí do zelena
Autor/autori: RNDr. Viera Glosová
Žiaci ZŠ na Tríbečskej ulici v Topoľčanoch boli pod vedením učiteľky Viery Glosovej aktívne
zapojení do aktivity s názvom Tríbečská sa farbí do zelena. Žiaci ako tím pátračov hľadali zdroje
plytvania energiami na škole, na týždennej báze odpočítavali spotrebu vody, elektrickej energie
a tepla, ktorej výsledky spracovali a vyhodnotili v prehľadnej tabuľke. Ďalej svojich spolužiakov
informovali o ilegálnych skládkach v okolí mesta a navrhli úsporné opatrenia, eko-hliadky zas
kontrolovali skutočné šetrenie energií a separovanie odpadu. Mladší žiaci stavali z lega veterné
elektrárne a nízkoenergetické domy. O aktivitách informoval občasník TRIBEKO.
Víťazi Súťaže v rámci modulov – Modul Moderné vyučovanie
1. uzávierka
Základná škola sv. Dominika Savia, Školská 386, Dubnica nad Váhom
Názov aktivity: Hlási sa Energo štúdio!
Autor/autori: Mgr. Darina Drusová
Do aktivity Hlási sa Energo štúdio! sa pod vedením učiteľky Dariny Drusovej zapojili žiaci zo ZŠ sv.
Dominika Savia na Školskej ulici v Dubnici nad Váhom. Vo virtuálnom televíznom štúdiu tak formou
diskusií v relácii "Hlási sa Energo štúdio!" rozoberali otázky úsporných energetických opatrení, ako
hostí si pozývali iných žiakov s podnetnými nápadmi a radami pre úsporu energií alebo ponúkali
zaujímavé reportáže. Žiaci takto mali možnosť zamyslieť sa nad touto témou a vybudovať si hlbší
záujem o ňu.
Základná škola, Mierové námestie 255, Handlová
Názov aktivity: Žiaci, staňme sa energiou
Autor/autori: Mgr. Iveta Jakubová
Žiaci 9. ročníka zo ZŠ na Mierovom námestí v Handlovej sa pod vedením učiteľky Ivety Jakubovej
zapojili do aktivity s názvom Žiaci, staňme sa energiou. V rámci nej sa rozdelili do pracovných
skupín podľa farieb, ktoré reprezentovali druh energie. Následne ostatným žiakom súťažnou formou
pantomímy naznačovali výhody a nevýhody tejto energie. Žiaci potom navrhovali spôsoby šetrenia
týchto energií, najkreatívnejšie nápady získali bonusové body. Takouto formou sa žiaci bližšie
zoznámili s rôznymi zdrojmi energie.
Základná škola a materská škola, Školská 3, Pavlovce nad Uhom
Názov aktivity: Globálna hra
Autor/autori: Mgr. Gabriela Gencová
Pod vedením učiteľky Gabriely Gencovej sa žiaci zo ZŠ a MŠ na Školskej ulici v Pavlovciach nad
Uhom zahrali Globálnu hru. Na papierovej makete Zeme sledovali elektráreň, supermarket, rafinériu
ropy a vodáreň a pomocou kartičiek úloh, potrebných surovín a následného znečistenia simulovali
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každodenné využívanie prírodných zdrojov. Takouto formou si mohli žiaci názorne uvedomiť
rýchlosť ich čerpania i potrebu ich úspory. Na konci hry žiaci podľa veku uvádzali príklady ich
každodenných činností, ktoré vplývajú na ŽP.
2. uzávierka
Základná škola, Kulíškova 8, Bratislava
Názov aktivity: Anglicko-slovenské pexeso na tému úspora energie
Autor/autori: Ing. Marta Rovná
Pre starších žiakov zo ZŠ na Kulíškovej ulici v Bratislave bola určená aktivita Anglicko-slovenské
pexeso na tému úspora energie vedený učiteľkou Martou Rovnou. Žiaci si pripravili anglickoslovenské pexeso s tematikou úspory energie, zdrojov jej získavania, separovania a recyklácie
odpadu. Prostredníctvom hry si žiaci osvojili známu terminológiu v cudzom jazyku. Na jednotlivé
témy samostatne vypracovali projekty. S mladšími deťmi je možné hru hrať v slovenskom jazyku.
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Názov aktivity: Výpočet odhaleného plytvania a ušetrenia po zásahu EnergoPátračov
Autor/autori: Ing. Stanislav Jurko
Na ZŠ na Štúrovej ulici v Hanušovciach nad Topľou sa pod vedením učiteľa Stanislava Jurka do
aktivity Výpočet odhaleného plytvania a ušetrenia po zásahu EnergoPátračov zapojili žiaci 9.
ročníka. Na základe reálnych meraní v škole a zistených nedostatkov v šetrení energiami si precvičili
výpočet spotreby elektrickej energie, a tým aj posilnili svoj postoj smerom k jej šetreniu.
Základná škola, Tribečská 1653/22, Topoľčany
Názov aktivity: Žiaci pátrači
Autor/autori: RNDr. Viera Glosová
Pod vedením učiteľky Viery Glosovej boli žiaci 3.-4. ročníka zo ZŠ na Tríbečskej ulici v Topoľčanoch
zapojení do aktivity s názvom Žiaci pátrači. V jej prvej časti starší žiaci prezentovali základné
informácie o energiách, ich využívaní aj dôležitosti ich šetrenia a diskutovali s mladšími žiakmi.
Následne žiaci vypracovávali odpovede na otázky učiteľa týkajúce sa energetickej spotreby v ich
škole a možností ďalšej úspory. Objavy pátračov tvorili základ súťaže „Topvedam“.
Víťazi Súťaž v rámci modulov – Modul Pokusy a videá
1. uzávierka
Základná škola, Kukučínova 480/6, Detva
Názov aktivity: Teplo z jadra orecha
Autor/autori: Mgr. Zuzana Palachová
V rámci aktivity Teplo z jadra orecha, ktorej sa pod vedením učiteľky Zuzany Palachovej zúčastnili
žiaci ZŠ na Kukučínovej ulici v Detve, mohli žiaci pokusom zistiť, koľko tepla sa vyprodukuje pri
spálení jadra vlašského orecha. Týmto spôsobom si žiaci overili dostupnosť ekologickej
a ekonomickej energie a prakticky sa zoznámili s pojmom biomasa. Okrem toho si precvičili svoje
praktické zručnosti a spôsob výpočtu množstva uvoľneného tepla.
Základná škola, T. J. Moussona 4, Michalovce
Názov aktivity: Lietame v oblakoch
Autor/autori: Mgr. Lenka Paľová
Žiaci ZŠ na ulici T. J. Moussona v Michalovciach sa pod vedením učiteľky Lenky Paľovej zapojili do
aktivity s názvom Lietame v oblakoch. Na modeli lietadielka sa presvedčili o možnosti výroby
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elektrickej energie premenou slnečného žiarenia, a tým boli poučení o možnostiach a význame
využívania alternatívnych zdrojov energie. Pokus zavŕšila záverečná diskusia medzi žiakmi.
Základná škola, ulica kpt. Nálepku 855/12, Nové Mesto nad Váhom
Názov aktivity: Veterný mlyn
Autor/autori: Ing. Eva Machajdíková
Do aktivity s názvom Veterný mlyn sa zapojili žiaci ZŠ na ulici kpt. Nálepku v Novom Meste nad
Váhom pod vedením učiteľky Evy Machajdíkovej. Pre účely pokusu zostrojili model veterného
mlynu, na ktorom následne overili premenu veternej energie na energiu elektrickú. Touto formou
rovnako dostali priestor na zamyslenie sa nad využívaním alternatívnych zdrojov energie, ale aj na
prenesenie teoretických vedomostí do praxe. Pri zostrojovaní modelu si žiaci precvičili manuálne
zručnosti.
2. uzávierka
Základná škola, Štúrova 341, Hanušovce nad Topľou
Názov aktivity: Parabolické zrkadlo zohrieva vodu vo fľaši
Autor/autori: Ing. Stanislav Jurko
Do aktivity Parabolické zrkadlo zohrieva vodu vo fľaši sa pod vedením učiteľa Stanislava Jurka
zapojili žiaci 8. ročníka zo ZŠ na Štúrovej ulici v Hanušovciach nad Topľou. Žiaci sa formou pokusu
zoznámili so slnečným žiarením ako alternatívnym zdrojom energie, pričom zároveň na účely
pokusu zrecyklovali materiál zo zberných surovín. Výsledok bol umiestnený v átriu školy, na mieste
viditeľnom pre všetkých žiakov.
Základná škola, Školská 482, Hliník nad Hronom
Názov aktivity: Ako nedovoliť teplu unikať?
Autor/autori: Mgr. Miriam Libová
Žiaci zo ZŠ na Školskej ulici v Hliníku nad Hronom sa pod vedením učiteľky Miriam Libovej zapojili
do aktivity s názvom Ako nedovoliť teplu unikať?. V rámci neho v skupinách zrealizovali pokus,
ktorým zisťovali spôsob prúdenia vzduchu v miestnosti počas vetrania. Pokusom sa žiaci naučili
správne vetrať, a tým využiť novú vedomosť v praxi a šetriť energie počas vykurovacieho obdobia.
Základná škola, Jedľové Kostoľany 75
Názov aktivity: Slnečná pec
Autor/autori: Mgr. Gabriela Šurínová
Na základnej škole v Jedľových Kostoľanoch sa pod vedením učiteľky Gabriely Šurínovej zapojili do
aktivity Slnečná pec starší žiaci školy. Prostredníctvom pokusu žiaci demonštrovali využitie slnečnej
energie ako obnoviteľného zdroja na ohrev vody. Oboznámili sa pritom s alternatívnym zdrojom
energie rovnako ako s technologickým princípom fungovania solárnej pece.
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