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Do XV. ročníka olympiády o životnom prostredí, ktorý bol zameraný na tému 

"Z každého rožka troška", sa zapojilo 104 základných škôl z celého Slovenska s 974 

žiakmi II. stupňa. V zmysle propozícií sa porota, vytvorená z odborných zamestnancov 

Slovenskej agentúry životného prostredia, zhodla na nasledovných kritériách 

hodnotenia: 

-     počet získaných bodov, 

-  samostatnosť pri riešení (kolektívne práce – identicky vyplnené hárky odpovedí boli  

      zo súťažného hodnotenia vyradené), 

-     dátum a čas zaslania odpoveďového hárku 

-     uvedené použité zdroje. 

 

Na základe uvedených kritérií porota udelila 3 ceny. Na prvom mieste sa 

umiestnila žiačka Eliška K. (Základná škola s materskou školou, Komenského ul. 

587/15, 058 01 Poprad - 15.4.2021), ktorá ako jediná odpovedala správne na 39 zo 

všetkých 40 otázok správne. Druhé miesto získala Natália N. (Súkromná základná škola 

s materskou školou, Námestie slobody 100, 083 01 SABINOV,-21.4.2021). S počtom 

bodov 38 a najskorším zaslaním otázok s pomedzi všetkých čo odpovedali správne na 

38 otázok sa umiestnil Viliam V. (ZŠ s MŠ Plaveč, Školská 93, 065 44 - 30.3.2021). 

Ocenení budú aj súťažiaci ,ktorí sa umiestnili na 4.-10. mieste. 

4. Branislav D. (38bodov) - Základná škola s materskou školou Ondreja Štefku 

Varín 

5. Ema Mária P. (38 bodov) - Základná škola Trebišovská 10, Košice 

6. Martina G. (38 bodov) - Cirkevná spojená škola Piešťany 

7. Martin R. (38 bodov) - Gymnázium sv. Františka z Assisi J. M. Hurbana 

327,Žilina 

8. Tatiana K. (38 bodov) - ZŠ Nám. Konkolyho-Thege č.2, Hurbanovo 

9. Katarína V. - (38 bodov) - Základná škola, Komenského 3, Smižany 

10. Diana P. (38 bodov) - Základná škola Viliama Záborského, Levická 737 

Vráble 

Víťazi získavajú diplomy a hodnotné vecné ceny od Slovenskej agentúry 

životného prostredia.  

 

 
Porota súťaže: 
 
Mgr. Andrej Šijak – predseda poroty 
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MSc. Jana Rajnohová – členka poroty 
 
(všetci sú zamestnancami SAŽP) 
 
 
 
 
Protokol spracoval: Mgr.Andrej Šijak      Víťazom gratulujeme! 

           Koordinátor súťaže 


