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EWOBOX – PORTÁL ENVIRONMENTÁLNEJ VÝCHOVY A VZDELÁVANIA 

EWOBOX – AN ENVIRONMENTAL EDUCATION PLATFORM 

 

Abstract: An environmental education platform EWOBOX was established in 2019 and has 
been constantly evolving since then. The platform is aimed at three main target groups of 
users: teachers, institutes providing environmental education and training, professional and 
general public. The platform is based on three basic principles – balance, decency and 
openness. Ewobox gathers information on environmental education and training through 
articles, events, challenges and various sources of information.    

Key words: platform, ewobox, environmental education and training 

Jana Rajnohová - Andrej Šijak  

Slovenská agentúra životného prostredia, Tajovského 28, Banská Bystrica 975 90 

Abstrakt: Portál environmentálnej výchovy a vzdelávania Ewobox vznikol v roku 2019 a od 
vtedy sa neustále vyvíja. Portál je zameraný na tri hlavné cieľové skupiny používateľov – 
pedagógovia, subjekty poskytujúce environmentálnu výchovu a vzdelávanie, odborná 
a široká verejnosť. Portál je postavený na troch základných princípoch – rovnováha, slušnosť 
a otvorenosť. Ewobox zhromažďuje informácie o environmentálnej výchove a vzdelávaní 
prostredníctvom článkov, udalostí, výziev a rôznych zdrojov informácií.  
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1 Úvod  

Pracovníci odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry 
životného prostredia začali v roku 2018 prostredníctvom pracovnej skupiny zloženej 
z odborníkov z rôznych štátnych aj neštátnych organizácií tvoriť nový portál zameraný na 
EVV. V roku 2019 sa portál EVV už pod názvom Ewobox podarilo úspešne spustiť do 
prevádzky. Od vtedy sa do portálu registrovalo 332 organizácií a viac ako 900 jednotlivcov. 
Pre propagáciu portálu boli vytvorené infografiky, ktoré predstavujú systém fungovania 
portálu. 
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2 Predstavenie portálu EWOBOX 

Portál environmentálnej výchovy EWOBOX (obrázok 1) plní svoj hlavný cieľ zhromažďovať 
a zdieľať informácie z oblasti environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. Ewobox je sieť 
prepájajúca ľudí (jednotlivci, školy, organizácie), ktorí environmentálnu výchovu tvoria, 
realizujú, potrebujú alebo ňou jednoducho žijú. „Vláknami“ siete sú informácie, ktoré 
prichádzajú a odchádzajú z rôznych zdrojov. Portál je otvorený všetkým témam a názorom 
na EV. Prítomný je aj filter informácií, ktorý je nastavený podľa záujmov a preferencií 
užívateľa (obrázok 2) Informácie sú spracované a distribuované k užívateľovi unikátnym 
súborom kľúčových slov.  

Ewobox je postavený na troch základných princípoch: Rovnováha -  vychádza z princípu dávaj 
a ber. Lebo čím viac do Ewoboxu užívateľ dá, tým viac z neho dostane. Otvorenosť -  je to 
neobmedzený priestor pre všetky pohľady, témy a názory, pretože environmentálna výchova 
sa nedá zaškatuľkovať ani zavrieť do boxu. Slušnosť – dodržiavajú sa zásady slušného 
správania. 
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Obrázok 1 Čo je EWOBOX  
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Obrázok 2 Kľúčové slová 
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Komunikácia v Ewoboxe prebieha na niekoľkých úrovniach (obrázok 3 a 4). Čím podrobnejšie 
užívateľ vyplní svoj profil, tým viac funkcií portálu môže využívať: Návštevník: je ním 
ktokoľvek, kto si prehliada stránky Ewoboxu. Začiatočník: je registrovaný užívateľ, môže si 
nastaviť oblasti svojho záujmu a zasielanie vybraných informácií priamo do e-mailovej 
schránky. Stále však ide o pasívneho užívateľa. Skúsený: uvedením ďalších informácií o sebe 
má možnosť aktívne tvoriť obsah portálu – pridávať články, udalosti, výzvy a zdroje 
informácií. Profesionál: je spojený s konkrétnou školou či organizáciou. Môže využívať všetky 
nástroje aktívneho používateľa, tvoriť profil organizácie, prezentovať jej aktivity a ponuku 
EV.  

Obrázok 3 Užívateľ portálu  - EWOBOXER 
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Obrázok 4 Profilové úrovne 
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Ewobox je možné prezentovať aj na iných webových stránkach či portáli cez tvz. widget: kód, 
ktorý sa dá zapracovať do zdrojového kódu (obrázok 5). Týmto spôsobom widget zobrazí 
informácie z Ewoboxu na danej web stránke. Momentálne sú v dostupnosti widgety a dátové 
zdroje k dvom typom obsahu, článkom a udalostiam. Úžívateľ má možnosť odoberania 
newslettra – noviniek z Ewoboxu priamo do svojej emailovej schránky a prezentovania sa cez 
svoj vlastný profil vytvorený na Ewoboxe.  

 

 

 
Obrázok 5 Možnosti ako sa prepojiť s webom užívateľa 

 



20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU 

 

odborná konferencia, jeseň 2021 

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 

 

 

 

Na Slovensku dlhodobo chýbajú systematicky zbierané údaje o EV. Databáza informácií pre 
potreby každodennej praxe, riadenia alebo výskumu, z ktorej môže čerpať a profitovať 
každý. Úlohou Ewoboxu je postupne skladať celkový obraz o EV, vytvárať zázemie a priestor 
pre environmentálnu výchovu. Ewobox ponúka platformu na stretnutia a prepájanie 
organizácií a škôl v internetovom priestore (obrázok 6 a 7). Štátne alebo mimovládne 
organizácie majú na Ewoboxe napríklad možnosť nadväzovať partnerstvá, čerpať z databázy 
informácií, získať inšpirácie a prehľad o činnosti iných organizácií. Školy môžu prezentovať 
svoje činnosti v rámci environmentálnej výchovy, čerpať inšpirácie a námety pre výučbu, 
zapájať sa do rôznych súťaží, výziev, programov, ktoré ponúkajú jednotlivé organizácie.  

Obrázok 6 Organizácia 



20 ROKOV LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU 

 

odborná konferencia, jeseň 2021 

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 

 

 

 

 

 

 

Obrázok 7 Škola 
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Ewobox (obrázok 8) je akýsi špirálový proces, ktorý má svoju víziu a ciele:  zhromažďovať a 
zdieľať informácie z oblasti EVV, zväčšovať okruh svojich aktívnych a pasívnych používateľov, 
tvoriť nástroje pre podporu EV, prepájať hlavných aktérov EV naprieč rezortami, budovať 
knižnicu informačných zdrojov pre EV, vykazovať a štatisticky vyhodnocovať informácie o EV, 
viesť databázu odborných prác, podporovať výskum.  
 

 

Obrázok 8 Budúcnosť portálu 
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3 Záver  

Portál Ewobox predstavuje veľký priestor na prezentáciu environmentálnej výchovy 
a vzdelávania na Slovensku. Jeho možnosti využívania stále rastie ako aj počet jeho 
používateľov. Priemerná denná návštevnosť portálu predstavuje 200 návštev (Google 
analitycs). Dnes portál ponúka aj zaujímavú knižnicu rôznych typov zdrojov a inšpirácií a to 
v počte viac ako 200. Používatelia majú možnosť využiť aj pomoc priamym kontaktovaním 
administrátorov portálu, ktorí rýchlo reagujú. Ewobox je „živý organizmus“ ktorý tvoria jeho 
užívatelia a aktívne zapĺňajú priestor, ktorý ponúka. Neváhajte a navštívte ho.    

Poďakovanie / Grantová podpora 

Veľká vďaka patrí vedeniu SAŽP za podporu vytvoriť portál EWOBOX. Taktiež 
obrovské ďakujem patrí všetkým, ktorí spolupracujú na tvorbe a inovovaní portálu.  
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Doplňujúce informácie pre organizátora konferencie  
 
Slovenská agentúra životného prostredia,  
Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety  
 
Snaží sa o zvyšovanie environmentálneho povedomia verejnosti prostredníctvom ucelenej 
ponuky programov neformálnej environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety. 
Zabezpečuje praktickú, metodickú, publikačnú, projektovú a koncepčnú činnosť v tejto 
oblasti. Organizuje vzdelávacie a informačné podujatia, spolupracuje so zainteresovanými 
rezortami, inštitúciami a mimovládnymi organizáciami. Realizuje úlohy v zmysle 
Envirostratégie 2030, Rezortnej koncepcie EVVO do roku 2025 a internej Koncepcie EVVO v 
SAŽP do roku 2030.  
 
 
Informácie o autorovi príspevku: 2-3 vety  
 
Sú špecialisti na environmentálnu výchovu a vzdelávanie. V rámci portálu EWOBOX 
zabezpečujú administráciu, propagáciu a sieťovanie. 
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