
 

INFOŠKA 
 

súťaž o najlepšiu informačnú aktivitu  
 

 
Vyhlasovateľ a organizátor  
 
Slovenská agentúra životného prostredia (SAŽP) – odborná organizácia 
Ministerstva životného prostredia SR s celoslovenskou pôsobnosťou. 

 
www.sazp.sk, www.enviroportal.sk, www.enviroza.sk, www.ekostopa.sk, 

www.snaturou2000.sk, www.envirotazniky.sk
 
Súťaž sa realizuje v rámci školskej hry Enviróza, ktorá je jednou z aktivít projektu 
Osveta, práca s verejnosťou ako podpora pri riešení environmetálnych záťaží v SR. 
Projekt je spolufinancovaný z Kohézneho fondu Európskej únie v rámci Operačného 
programu Životné prostredie. 
 
Cieľ 
 
Informovať o problematike environmentálnych záťaží prostredníctvom informačných 
aktivít a prispieť tak k zvyšovaniu povedomia o rizikách a význame riešenia tohto 
problému.   
 
Pravidlá 
  
• Do súťaže sa môžu zapojiť členovia hráčskych skupín registrovaných na portáli 

školskej hry www.enviroza.sk. 
• V každom školskom roku je vyhlásené jedno kolo súťaže.  
• Hráčska skupina môže do súťaže prihlásiť maximálne 5 informačných aktivít 

v jednom kole (školskom roku). Za každú prihlásenú aktivitu automaticky získava 
1 bod.  

• Rozsah jednej informačnej aktivity nie je stanovený. Jednu väčšiu aktivitu však 
nie je možné deliť a prihlasovať ako samostatné aktivity! 

• Hráči môžu prihlasovať svoje informačné aktivity priebežne počas obdobia 
stanoveného v harmonograme.  

• Organizátor má právo vylúčiť informačnú aktivitu zo súťaže, ak nespĺňa pravidlá 
súťaže, porušuje autorský zákon, narúša etický alebo morálny kódex.  

• Organizátor má právo s uvedením autorstva používať informačné aktivity 
prihlásené do súťaže na nekomerčné účely (vzdelávacie a propagačné materiály). 

http://www.sazp.sk/
http://www.enviroportal.sk/
http://www.enviroza.sk/
http://www.ekostopa.sk/
http://www.snaturou2000.sk/
http://www.envirotazniky.sk/
http://www.sazp.sk/public/index/go.php?id=2222
http://www.enviroza.sk/


 

 
Postup 
 
1. Informačné aktivity prihlasuje hráč vo svojom užívateľskom konte – na stránke 

Informuj, v časti Infoška.  
2. Po vyplnení on-line formulára informačnej aktivity hráč klikne na políčko 

„Autorizovať“. Aktivita je zaslaná učiteľovi, ktorý skontroluje súlad s pravidlami 
súťaže a vypublikuje aktivitu do verejnej časti portálu.  

 
Technické požiadavky 
 
Obsah – informačná aktivita má byť zameraná na problematiku environmentálnych 
záťaží a aktivít súvisiacich so školskou hrou Enviróza.  
Rozsah – rozsah jednej informačnej aktivity nie je stanovený. Jednu väčšiu aktivitu 
však nie je možné deliť a prihlasovať ako samostatné aktivity! 
Forma – výber formy informačnej aktivity je v kompetencii hráčskej skupiny a závisí 
od individuálnych možností a prostriedkov skupiny. Môže ísť napríklad o vytvorenie 
divadelnej scénky, zorganizovanie besedy alebo prednášky, zrealizovanie 
dotazníkového prieskumu v obci  a pod.  
Formálna stránka – správne a dôsledné spracovanie informačnej aktivity, vyplnenie 
všetkých položiek on-line formulára, priložená dokumentácia informačnej aktivity.  
Dokumentácia – vkladanie elektronických záznamov z realizácie aktivity (fotografie, 
ppt prezentácie, dokumenty). Priložené súbory môžu byť v rôznych formátoch, ale 
každý v maximálnej veľkosti 3 MB. 
 
Hodnotenie 
 
Po ukončení prihlasovania informačných aktivít zasadne 5-členná porota zložená z 
odborných pracovníkov SAŽP. Porota vyberie jednu víťaznú aktivitu na základe 
týchto kritérií:  a) cieľ súťaže, b) efektivita, c) spolupráca, d) kreativita a originalita, 
e) formálne spracovanie. 
 
 
Bodovanie 
 
1. Za každú prihlásenú (vypublikovanú) informačnú aktivitu získava hráčska skupina 

automaticky 1 bod. V jednom kole súťaže (školskom roku) môže skupina prihlásiť 
maximálne 5 informačných aktivít a získať maximálne 5 bodov.  

2. Hráčska skupina, ktorej informačnú aktivitu vybrala odborná porota, získava Cenu 
poroty – 10 bodov do školskej hry.  

 

http://www.enviroza.sk/members/informuj
http://www.enviroza.sk/members/info-activity/create
http://www.sazp.sk/


 

INFOŠKA 
 

prihlasovací formulár informačnej aktivity  
 
 

Názov aktivity 
 
 

Cieľ aktivity 
 
 

Forma aktivity 
 
 

Obdobie realizácie  
 
 

Miesto realizácie 
 
 

Realizátori 
 
 

Cieľová skupina 
 
 

Popis aktivity 
 
 

Výstupy 
 
 

Dokumentácia 
 
 

 



 

Vysvetlivky 
 
 
Názov aktivity – názov vystihujúci obsah a zameranie aktivity. 
Cieľ aktivity – hlavný cieľ a zameranie informačnej aktivity. 
Forma aktivity – napríklad divadelná scénka, beseda, prednáška, exkurzia, 
dotazníkový prieskum, výstava, nástenka a pod. 
Obdobie realizácie - obdobie počas, ktorého sa aktivita realizovala, resp. ako dlho 
trvala. 
Miesto realizácie – konkrétne miesto, prípadne miesta realizácie aktivity.  
Realizátori – kto všetko sa podieľal na realizácii aktivity (napr. škola, obec, 
občianske združenie) a akú úlohu plnil. 
Cieľová skupina – hlavné skupiny príjemcov, ktorým bola informačná aktivita určená 
a odhadnutie ich celkového počtu (napr. žiaci/študenti z iných tried školy, 
pedagógovia, obyvatelia obce a pod.). 
Popis aktivity – stručný popis priebehu informačnej aktivity. 
Výstupy – sumár hlavných výstupov (kvalitatívnych alebo kvantitatívnych) aktivity.   
Dokumentácia – elektronické záznamy z realizácie aktivity, napr. fotografie, video 
nahrávky, ppt prezentácie, dokumenty – pozvánka, program a pod. 
 


