
ŠIŠKA
festival environmentálnych výučbových programov

•  Poslanie: Podporovať výmenu nápadov, skúseností a materiálov v oblasti environmentálnej 
 výchovy a vzdelávania. Vytvoriť priestor na prezentáciu vlastných projektov, aktivít 
 a učebných pomôcok. Realizuje sa v spolupráci so štátnym podnikom Lesy SR.
•  Cieľová skupina: učitelia, koordinátori a odborní pracovníci environmentálnej výchovy 
 a vzdelávania štátnych aj mimovládnych organizácií.
• Viac informácií: www.sazp.sk/evv

STREDISKO ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY SAŽP – DROPIE
Zemianska Olča  

Ponúka: 
• jednodňové programy
• viacdňové programy
• lektorované exkurzie 
• náučné tematické prezentácie
• odborné prednášky
• interaktívne aktivity
• workshopy
• tvorivé dielne
• stálu expozíciu dropa fúzatého
• tematické výstavy
• ukážkovú prírodnú záhradu
• mini ZOO  

• Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy, rodiny, učitelia, koordinátori a odborní 
 pracovníci environmentálnej výchovy a vzdelávania štátnych aj mimovládnych organizácií, 
 záujemcovia o environmentálnu výchovu.
• Viac informácií: www.sazp.sk/SEV/dropie/ 

Kontakt

Slovenská agentúra životného prostredia
sekcia environmentalistiky a riadenia projektov
odbor environmentálnej výchovy a vzdelávania

Tajovského 28, 975 90 Banská Bystrica
Tel: 048/ 4374 177 

facebook/envirovychova 
e-mail: o-vychova@sazp.sk

www.sazp.sk

Ponuka aktivít
environmentálnej výchovy a vzdelávania

Školské programy
EnvIrózA

školský program a outdoorová hra o environmentálnych záťažiach

•  Edukačný cieľ: získavať a šíriť informácie o environmentálnych záťažiach na Slovensku.
•  Cieľová skupina: základné a stredné školy.
•  Zameranie: hľadanie a určovanie environmentálnych záťaží, získavanie a šírenie informácií o nich. 
•  Viac informácií: www.enviroza.sk

EKOLOgICKÁ STOPA
program zameraný na výpočet ekologickej stopy školy

•  Edukačný cieľ: pochopiť vplyv našich každodenných aktivít na okolité životné prostredie.
•  Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy.
•  Zameranie: práca s internetovým kalkulátorom na výpočet ekologickej stopy školy
•  Viac informácií: www.ekostopa.sk

nA túru s nAturOu
program zameraný na mapovanie biodiverzity na Slovensku

•  Edukačný cieľ: budovať vzťah k prírode a podporovať tímovú prácu žiakov s využitím IKT.
•  Cieľová skupina: základné a stredné školy.
•  Zameranie: terénny prieskum a dokumentácia vybraných rastlinných a živočíšnych druhov
•  Viac informácií: www.snaturou2000.sk

POZNÁVAME HROu 
pilotný projekt na regionálnej úrovni so zameraním na ochranu životného prostredia

•  Edukačný cieľ: zvyšovať environmentálne povedomie v oblasti ochrany životného prostredia 
 a v nadväznosti na environmentálne významné dni životného prostredia 
•  Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy. 
•  Zameranie: interaktívne tematické aktivity prezentujúce významné dni životného prostredia 
•  Viac informácií: www.sazp.sk/evv



Školské súťaže
EKODIELNIčKA

súťaž o ochrane životného prostredia 

•  Poslanie súťaže: Zvyšovať environmentálne povedomie o ochrane životného prostredia 
 prostredníctvom jednoduchých a praktických návodov uverejňovaných v časopise Šikovníček. 

Úlohou škôl a rodín je vytvoriť ekologicky akceptovateľným spôsobom originálne výrobky. 
 Výhercovia získajú zaujímavé vecné alebo knižné ceny.  Súťaž sa realizuje v spolupráci 
 so spoločnosťou  Versa Media, s. r. o.
•  Cieľová skupina: rodiny, deti materských škôl a žiaci I. stupňa základných škôl 
•  Viac informácií: www.sazp.sk/evv

trIózA
súťaž o environmentálnych záťažiach v troch rôznych kreatívnych formách

•  Poslanie súťaží: Informovať o problematike environmentálnych záťaží prostredníctvom 
 fotografických snímok, informačných videí alebo vedecko-fantastických príbehov a prispieť tak 
 k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto problému. Realizuje sa v rámci 
 školského programu Enviróza ako sprievodná súťaž.
•  Cieľová skupina: žiaci a študenti základných a stredných škôl. 
•  Viac informácií: http://www.enviroza.sk/trioza/ 

zElEný svEt  
medzinárodná súťaž výtvarnej tvorivosti detí a mládeže

•  Poslanie súťaže: Vštepovať deťom vzťah k prírode, životnému prostrediu formou budovania 
 návykov a zručností v umeleckom prejave. Súťaž je sprievodným podujatím medzinárodného 
 festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM-ENVIROFILM.
•  Cieľová skupina: deti, žiaci a študenti materských, základných a stredných škôl. 
•  Viac informácií: www.zelenysvet.sazp.sk

MúDRA PRíRODA 
súťaž o najlepšiu poéziu alebo prózu na vybranú tému 

•  Poslanie súťaže: Podporiť literárnu tvorivosť žiakov formou vyjadrení ich vlastných skúseností, 
 pocitov či potrieb vo vzťahu k prírode.  Súťaž je sprievodným podujatím medzinárodného 
 festivalu filmov o trvalo udržateľnom rozvoji EKOTOPFILM-ENVIROFILM.
•  Cieľová skupina: žiaci a študenti základných a stredných škôl. 
•  Viac informácií: www.mudrapriroda.sazp.sk 

EnvIrOtáznIKy 
on-line vedomostná súťaž o životnom prostredí

•  Poslanie súťaže: Zvýšiť záujem žiakov základných škôl o prírodovedné predmety a o problematiku 
životného prostredia, prispieť k zvyšovaniu environmentálneho povedomia a vedomostí 

 o trvalo udržateľnom rozvoji a angažovanosti žiakov v otázkach životného prostredia doma, 
 v škole a  regióne.
•  Cieľová skupina: žiaci II. stupňa základných škôl
•  Viac informácií: www.envirotazniky.sk

HYPERICuM 
prírodovedecká outdoorová súťaž

•  Poslanie súťaže: Poznávať prírodné hodnoty a kultúrne dedičstvo jednotlivých lokalít Slovenska. 
Úlohou žiakov je učiť sa obdivovať, spoznávať  a mať rád svoj rodný kraj.

•  Cieľová skupina: žiaci II. stupňa základných škôl 
•  Viac informácií: www.sazp.sk/evv

PROENVIRO
celoslovenská súťaž o najlepší environmentálny projekt

•  Poslanie súťaže: Podporiť projekty a aktivity škôl zrealizované v oblasti životného prostredia 
 a trvalo udržateľného rozvoja. Oceniť aktívnu účasť  žiakov a zamestnancov škôl na riešení 
 environmentálnych problémov komunity a regiónu. Vyzdvihnúť spoluprácu, výchovné 
 a environmentálne výstupy školských projektov. 
•  Cieľová skupina: materské, základné a stredné školy.
•  Viac informácií: www.sazp.sk/evv

Vzdelávanie dospelých
PROgRAM KONTINuÁLNEHO VZDELÁVANIA

akreditovaný vzdelávací program s názvom Ekologická stopa – výchova k trvalo 
udržateľnému rozvoju pre učiteľov materských, základných alebo stredných škôl

•  Poslanie: Zvyšovať kvalifikáciu pedagogických zamestnancov v oblasti výchovy k trvalo 
 udržateľnému rozvoju. 
•  Cieľová skupina: učitelia materských, základných a stredných škôl
• Viac informácií: www.sazp.sk/evv

OCHRANA PRíRODY A KRAJINY
akreditovaný vzdelávací program v oblasti ochrany prírody a krajiny

• Poslanie: Podporovať  systematický kontinuálny profesijný rast odborných pracovníkov ochrany 
 prírody a krajiny tak, aby svoju kvalifikáciu mohli v rámci platnej legislatívy rozvíjať v súlade 
 so svojimi individuálnymi potrebami a potrebami organizácie. 
•  Cieľová skupina: osoby pracujúce alebo so záujmom pracovať v oblasti ochrany prírody a krajiny
 Viac informácií: www.sazp.sk/evv




