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1.  Základné informácie o programe

Vzdelávací program Na túru s NATUROU  

bol spustený v roku 2009. Nadväzoval 

na projekt Živá príroda, ktorý Slovenská 

agentúra životného prostredia realizovala 

v rokoch 2001 – 2003.

Pôvodne bol školský program Na túru s 

NATUROU určený pre učiteľov a žiakov 

II. stupňa základných škôl  a stredných 

škôl. Na základe kladných ohlasov a od-

porúčaní samotných pedagógov bola od  školského roku 2010/2011 cieľová sku-

pina programu rozšírená aj o žiakov I. stupňa základných škôl.

Hlavným cieľom bolo vytvoriť v rámci projektového vyučovania na školách pozo-

rovacie a výskumnícke skupiny zamerané na terénny prieskum výskytu rastlín a 

živočíchov. V rámci skúmaných lokalít, ktoré si každá skupina určila sama, žiaci 

dokumentovali výskyt a životné prostredie 100 vybraných európsky významných 

druhov rastlín a 100 vybraných európsky významných druhov živočíchov. 

Program sa realizoval v rámci projektu „Zlepšenie environmentálneho povedo-

mia v oblasti ochrany prírody a krajiny (vrátane NATURA 2000)“ a bol spolufi-

nancovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

2.  Aktivity v rámci programu

Celý postup mapovania bol rozdelený na práce priamo v teréne a práce na 

internete.

Aktivity a sled jednotlivých krokov, ktoré  prieskumné skupiny realizovali v priebe-

hu programu:

1.  PRÁCE V TERÉNE: 

1.  Výber vhodných mapovaných lokalít v prírode

2.  Realizácia terénneho prieskumu na mapovaných loka-

litách
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3.  Dokumentovanie výskytu mapovaných druhov na loka-

litách vo forme fotografií, audiozáznamov a videozázna-

mov

2.  PRÁCA NA INTERNETE: 

1.  Registrácia prieskumnej skupiny do programu na 

http://snaturou2000.sk

2.  Zakreslenie mapovaných lokalít do interaktívnej mapy

3.  Vkladanie dokladov výskytu (foto, audio, video) nájdených druhov do galérie 

druhov

4.  Prispievanie do Spravodajcu Na túru s NATUROU článkami do rubrík Ako sme 

mapovali, Ekologické projekty, Oči na stopkách

3.   Pracovný tím programu Na túru s NATUROU

Na príprave a realizácii programu sa podieľal tím pracovníkov Slovenskej agentúry 

životného prostredia:

Tomáš KIZEK, Rudolf NAVRÁTIL, Peter KAPUSTA, Miloslav KMEŤ, Marek HUBÁ-

ČEK, Stanislav HUPIAN, Marián HORVÁTH, Jana ŠUTKOVÁ, Martin ZEMAN, Jana 

ŠIMONOVIČOVÁ, Andrej ŠVEC, Katarína KOSKOVÁ, Alena KOSTÚRIKOVÁ, Iveta 

LANÁKOVÁ, Hana PANČÍKOVÁ, Soňa CHRIENOVÁ, Martina RIDZOŇOVÁ, Lucia 

ŠÁVOLTOVÁ, Barbora MISTRÍKOVÁ, Veronika BITUNSKÁ, Dobromila BOBKOVÁ, 

Timotej BRENKUS, Ingrid MORAVČÍKOVÁ KÁROLYOVÁ, Veronika PÁRIČKOVÁ, 

Iveta KUREKOVÁ 

V rámci programu pracoval aj odborný tím, ktorý svojimi radami a aktuálnymi  

informáciami v Spravodajcovi Na túru s NATUROU pomáhal prieskumným skupi-

nám v mapovaní. Zároveň sa podieľal na posudzovaní správnosti určovania jednot-

livých rastlinných a živočíšnych druhov:

Odborný tím programu:

• RNDr. Peter BAČKOR, 

 Fakulta prírodných vied UMB, Banská Bystrica (autor 20 článkov),

• Mgr. Ján ČERNECKÝ, 

 Štátna ochrana prírody SR, Banská Bystrica (autor 20 článkov),

• Mgr. Peter KAPUSTA, 

 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica, 
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• Mgr. Ján KAUTMAN, 

 Prírodovedné múzeum SNM, Bratislava (autor 3 článkov),

• Ing. Tomáš KIZEK, 

 Slovenská agentúra životného prostredia, Banská Bystrica (autor 2 článkov),

• Mgr. Jaroslav KOŠTÁL, PhD., 

 Fakulta prírodných vied UKF, Nitra (autor 19 článkov),

• RNDr. Elena MARTINCOVÁ, 

 Stredoslovenské múzeum v Banskej Bystrici (autorka 5 článkov),

• RNDr. Vladimír SLOBODNÍK, CSc., 

 Štátna ochrana prírody SR, Prievidza (autor 22 článkov).

Spolupracovníkom školského programu bol aj doc. Ing. 

Miroslav SANIGA, CSc. z Výskumnej stanice Ústavu 

ekológie lesa SAV na Starých Horách. Portál programu 

obohatili jeho rozprávkové príbehy z prírody dostupné 

v sekcii Rozprávky Miroslava SANIGU a pravidelne pri-

spieval svojimi aktualitami z prírody do Spravodajcu Na 

túru s NATUROU. 

Poznámka: údaje o jednotlivých členoch pracovného tímu sú z 
obdobia, kedy boli súčasťou tímu školského programu a nemusia 
zodpovedať súčasnému stavu.

4.  Realizačná fáza programu 

4.1   Priebeh školského programu

September 2009 – portál školského programu bol spustený do prevádzky. 

Október 2009 – spustenie sekcií Atlas rastlín, Atlas živočíchov.

Február 2010 – bolo spustené prihlasovanie prieskumných skupín do školského 

programu Na túru s NATUROU, bola spustená sekcia Spravodajca Na túru s Natu-

rou a jej 3 rubriky:

• Ako sme mapovali (zážitky z vychádzok v prírode a z mapovania),

• Ekologické projekty (zrealizované, alebo plánované projekty),

• Oči na stopkách (negatívne alebo pozitívne javy v krajine).

Miroslav Saniga: O rybárikovi
Veľkozobáčikovi
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Február/marec 2010 – bola realizovaná séria metodických dní pre pedagógov 

zapojených do programu. Metodické dni boli pre jednotlivé regióny realizované  

v týchto  termínoch  v strediskách environmentálnej výchovy SAŽP:

• 18. – 19. február 2010 (pre Západné Slovensko v SEV Drieňok Teplý Vrch),

• 25. – 26. február 2010 (pre Východné Slovensko v SEV Regetovka),

• 4. – 5. marec 2010 (pre Stredné Slovensko v SEV Drieňok Teplý Vrch).

30. jún 2010 – vyhodnotenie prvého ročníka programu. Prvou prieskumnou sku-

pinou prihlásenou do programu boli Ochrankovia zo Základnej školy v Mojmí-

rovciach. Koncom školského roka 2009/2010 bolo do programu zapojených 32 

prieskumných skupín a 226 užívateľov. V Galérii druhov bolo uverejnených cez 100 

záznamov o výskyte mapovaných rastlín a živočíchov.

Najaktívnejšie prieskumné skupiny v školskom roku 2009/2010:

1. Ježkovia - Základná škola, Juhoslovanská 2, Košice - Sídlisko Ťahanovce

2. sojka - Základná škola s MŠ, Horná Ves 360

3. sviťania z mierovky - Základná škola, Mierová 134, Svit

4. ochrankovia - Základná škola, Školská 897, Mojmírovce

5. profesionáli - Základná škola, Vyhne 111

6. mladé svište - Základná škola, Nižná brána 8, Kežmarok

7. lastovičky - Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

8. lienky - Základná škola s MŠ, Tajovského ulica 2764/17, Poprad

9. svodínska Dobra - Základná škola, Školská 2, Svodín

Október 2010 – na základe kladného odborného stanoviska Štátneho pedagogic-

kého ústavu vydalo  Ministerstvo školstva, vedy, výskumu a športu SR (MŠVVaŠ 

SR) školám odporúčanie zapojiť sa do školského programu Na túru s NATUROU,

- cieľová skupina programu bola rozšírená aj o žiakov I. stupňa základných 

škôl,

- súčasťou programu sa stali Rozprávky Miroslava Sanigu,

- bola vyhlásená reportérska súťaž Oči na stopkách.

November/december 2010 – bola realizovaná druhá séria metodických dní pre 

pedagógov zapojených do programu. Metodické dni boli pre jednotlivé regióny 

realizované v týchto  termínoch v strediskách environmentálnej výchovy SAŽP:
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• 25. – 26. november 2010 (pre Východné Slovensko v SEV Regetovka),

• 29. – 30. november 2010 (pre Stredné Slovensko v SEV Drieňok Teplý Vrch),

• 2. – 3. december 2010 (pre Západné Slovensko v SEV Drieňok Teplý Vrch).

Na podujatiach sa aktívne zúčastnilo 92 učiteľov z celého Slovenska.

5. jún 2011 – vyhlásenie výsledkov súťaže Oči na stopkách.

December 2011 – vyhlásenie druhého ročníka súťaže Oči na stopkách.

5. jún 2012 – vyhlásenie výsledkov súťaže Oči na stopkách.

Október 2012 –  vyhlásenie tretieho ročníka súťaže Oči na stopkách.

November 2012 –  spustenie a testovacia prevádzka mapovej aplikácie Mapo-

vané lokality, pomocou ktorej sa zobrazujú všetky mapované druhy na MAPE 

SLOVENSKA. 

August 2013 – vyhlásenie výsledkov súťaže Oči na stopkách.

December 2013 – vyhlásenie štvrtého ročníka súťaže Oči na stopkách.

Jún 2014 – vyhlásenie výsledkov súťaže Oči na stopkách.

September 2016 – vyhlásenie 1. kola súťaže Invázne druhy rastlín.

December 2016 – vyhlásenie výsledkov 1. kola súťaže Invázne druhy rastlín.

Apríl 2017 – vyhlásenie 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín.

Október 2017 – vyhlásenie výsledkov 2. kola súťaže Invázne druhy rastlín.

December 2017 – vyhlásenie súťaže V našej školskej záhrade máme najkrajšiu vtá-

čiu búdku, či kŕmidlo.

Marec 2018 – vyhlásenie výsledkov súťaže V našej školskej záhrade máme najkraj-

šiu vtáčiu búdku, či kŕmidlo.

Marec 2019 – vyhlásenie záverečnej súťaže Skutok pre mokraď.

Jún 2019 – vyhlásenie výsledkov záverečnej súťaže Skutok pre mokraď.

September 2019 – ukončenie školského programu.

4.2  Štatistické údaje jednotlivých ročníkov školského programu

Od spustenia školského programu až po jeho ukončenie sa do mapovania rastlin-

ných a živočíšnych druhov zapojilo 230 prieskumných skupín s 1 257 prieskumník-

mi.  Na 327 lokalitách bolo zmapovaných 2 359 druhov. 
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Ako vidieť z tabuľky, po úvodnom prvom ročníku školského programu, ktorý sa 

vtedy iba rozbiehal a získaval si svojich fanúšikov, nasledovali 3 produktívne roky 

(2011 – 2013), kedy bolo do programu zapojených najviac prieskumných skupín a 

zmapovaných najviac druhov. 

Nasledovalo obdobie útlmu a v roku 2015 aj veľký pokles záujmu o školský pro-

gram, čo mohlo byť spôsobené aj ukončením sprievodnej súťaže Oči na stopkách. 

Zvýšený záujem o Na túru s Naturou sa prejavil v rokoch 2016 a 2017 vďaka sprie-

vodnej súťaži Invázne rastliny.  Posledné dva roky už program slúžil hlavne ako 

informačný zdroj zaujímavých informácií o rastlinných a živočíšnych druhov a do 

mapovania sa už takmer nikto nezapájal.

Rok Počet zapojených 

prieskumných 

skupín 

(ktoré zmapovali 

aspoň 1 druh)

Počet 

zmapovaných 

druhov rastlín 

aj živočíchov

Najaktívnejšia 

prieskumná skupina 

(najviac 

zmapovaných 

druhov)

Najpočetnejší 

mapovaný 

druh

2010 24 240
Ježkovia 

(49 záznamov)
Vtáky (66 záznamov)

2011 38 720
Chebip 

(273 záznamov)
Rastliny (312 záznamov)

2012 24 726
Chebip 

(346 záznamov)
Vtáky (373 záznamov)

2013 17 567
Klokani 

(110 záznamov)
Vtáky (268 záznamov)

2014 10 153
Hôrčatá 

(75 záznamov)
Rastliny (75 záznamov)

2015 6 37
Hôrčatá 

(24 záznamov)
Rastliny (18 záznamov)

2016 19 171
Veveričky 

(27 záznamov)
Rastliny (133 záznamov)

2017 7 79
Rybičky 

(31 záznamov)
Rastliny (45 záznamov)

2018 0 0 – –

2019 1 7 Hôrčatá (7 záznamov) Rastliny (7 záznamov)
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5.   Sprievodné súťaže

5.1   Reportérska súťaž Oči na stopkách 

Prvýkrát bola vyhlásená v školskom roku 2010/2011. Zameraná bola na informo-

vanie verejnosti o pozitívnom a negatívnom správaní sa človeka k prírode. Úlohou 

súťažiacich bolo formou reportáže spracovať jeden konkrétny prípad pozitívne-

ho alebo negatívneho správania sa človeka k prírode, s ktorým sa osobne stretli 

(napríklad: vypaľovanie trávy, znečisťovanie miestneho potoka, obnova náučného 

chodníka, vyčistenie studničky a pod.).

Prvý ročník súťaže 2010/2011

Žáner Reportáž (minimálne jedna strana  textu A4 a 1 fotografia)

Téma Pozitívne a negatívne správanie sa človeka k prírode

Vyhlásenie súťaže október 2010

Uzávierka súťaže 22. máj 2011

Vyhlásenie výsledkov 5.  jún 2011

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

1.  REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

• najlepšia reportáž o pozitívnom alebo o negatívnom správaní sa človeka 

 k prírode.

  A. ZÁKLADNÉ ŠKOLY

  A1. jednotlivci

  A2. prieskumné skupiny

  B. STREDNÉ ŠKOLY

  B1. jednotlivci

  B2. prieskumné skupiny

2.  BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

•  tematicky najvýstižnejšia fotografia

 B. ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 C. STREDNÉ ŠKOLY
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3.  VEĽKÉ OČI NA STOPKÁCH

•  najviac uverejnených reportáží

 D. JEDNOTLIVCI

 E. PRIESKUMNÉ SKUPINY

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

 20 autorov najlepších príspevkov a fotografií (porota vyberala z 280 textových ale-

bo fotografických príspevkov) bolo ocenených na 14. ročníku veľtrhu environmen-

tálnych výučbových programov ŠIŠKA 2011. Za ocenených žiakov preberali ceny 

ich vedúci prieskumných skupín. 

VYHODNOTENIE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

1.  reporTérske očI na sTopkáCh

jednotlivci – žiaci:

•  1. miesto: Natália Jordanová (8. trieda): Ako sme zachránili život

  prieskumná skupina: Hôrka, vedúci skupiny: Mgr. Lucia Bossiová

  Základná škola, Na Hôrke 30, 949 11 Nitra

•  2. miesto: Veronika Berecinová (6. trieda): Nemí pamätníci

  prieskumná skupina: ekológovia, vedúci skupiny: Ing. Eva Berecinová

  Základná škola s MŠ, Tušická Nová Ves 64

•  3. miesto: Veronika Katová (4. trieda): Kompostovanie

  prieskumná skupina: ekológovia, vedúci skupiny: Ing. Eva Berecinová

  Základná škola s MŠ, Tušická Nová Ves 64

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  1. miesto: Mgr. Alena Píšová: Takéto Vianoce by nás netešili a séria článkov  

 celej skupiny

  prieskumná skupina: Ždánci

  Základná škola SNP Horná Ždaňa

•  2. miesto: RNDr. Danica Božová: Záchrana zraneného holuba a séria  

 článkov celej skupiny

  prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky

  Základná škola, Mierová 134, Svit

•  3. miesto: Mgr. Hana Neoveská: Bobor a človek v prírode a séria článkov  

 celej skupiny

 prieskumná skupina: Bobríci

 Základná škola Brodské
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2.  BYsTrozraké očI na sTopkáCh

jednotlivci – žiaci:

•  1. miesto: Jakub Kotúč (2. trieda): Modelka jašterica a súbor fotografií 

  Galéria u babky

  prieskumná skupina: Bystríkovia, vedúci skupiny: Mgr. Lenka Bartáková

  Základná škola Košťany nad Turcom

•  2. miesto: Petra Husáková (2. trieda): Ako kvitnú trnky

  prieskumná skupina: Zlaté rybky, vedúci skupiny: Jaroslava Rybková

  Základná škola s MŠ, Dostojevského 2616/25, Poprad

•  3. miesto: Rút Turzáková (9. trieda): Návrat k predkom

  prieskumná skupina: Snežienky, vedúci skupiny: Mgr. Eva Neupaverová

  Základná škola s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  1. miesto: Mgr. Alžbeta Slavkovská: Kopa odpadu

  prieskumná skupina: Chebip

  Základná škola s MŠ Vagonárska 1600/4, Poprad

•  2. miesto: Mgr. Ľubica Budayová: súbor fotografií: Pomoc prírode, Čistíme  

 brehy Žehrice

  prieskumná skupina: 5 .B a 7. A

  Základná škola Komenského 6, Spišské Vlachy

•  3. miesto: Mgr. Daniela Grechová: Vypálený krmelec + súbor fotografií  

 skupiny

  prieskumná skupina: Travertínkovia

  Základná škola s MŠ Vyšné Ružbachy

Alžbeta Slavkovská: Kopa odpadu
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3.  veĽké očI na sTopkáCh

jednotlivci – žiaci: cena neudelená

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  1. miesto: prieskumná skupina Snežienky

  vedúci skupiny: Mgr. Eva Neupaverová

  Základná škola s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

•  2. miesto: prieskumná skupina Chebip

  vedúci skupiny: Mgr. Alžbeta Slavkovská

  Základná škola s MŠ Vagonárska 1600/4, Poprad

•  3. miesto: prieskumná skupina Sviťania z Mierovky

 vedúci skupiny: RNDr. Danica Božová

 Základná škola, Mierová 134, Svit

špeciálne ceny oči na stopkách pre základné školy:

•  Matej Hyčko (2. trieda): za sériu článkov a fotografií

  prieskumná skupina: Bystríkovia, vedúci skupiny: Mgr. Lenka Bartáková

  Základná škola Košťany nad Turcom

•  Eva Ammerová (5. trieda): za sériu článkov a fotografií

  prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky, vedúci skupiny: RNDr. Danica   

 Božová

  Základná škola, Mierová 134, Svit

•  Andrea Jabrocká (9. trieda): za sériu článkov a fotografií

  prieskumná skupina: Snežienky, vedúci skupiny: Mgr. Eva Neupaverová

  Základná škola s MŠ, Komenského 587/15, Poprad

VYHODNOTENIE STREDNÉ ŠKOLY:

špeciálne ceny oči na stopkách pre stredné školy:

•  prieskumná skupina Zelení nadšenci

  vedúci skupiny: Ing. Beáta Ľubová

  Spojená škola Nižná

•  prieskumná skupina Zálesáci

  vedúci skupiny: PaedDr. Alexandra Dancziová

  Gymnázium Nové Zámky

Z príspevkov publikovaných počas súťaže Oči na stopkách bol zostavený kalen-

dár Máme oči na stopkách (na roky 2012 a 2013) obsahujúci fotografie, komentáre  

a postrehy žiakov a učiteľov. 
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spoluautormi kalendára boli prieskumné skupiny:

• Bobríci, Hana Neoveská, Základná škola Brodské, Školská 281, 908 85 Brod-

ské

• Borníčkovia, Daniela Tomašovičová, Základná škola, Záhorácka 919, 908 77 

Borský Mikuláš

• Bystríkovia, Lenka Bartáková, Základná škola, Ostrovná 1, 036 01 Košťany 

nad Turcom

• Crazy frogs, Natália Nôtová, Základná škola s materskou školou, Hlavná 66, 

980 11 Ožďany

• Červíci, Ľudmila Velčeková, Súkromné gymnázium, Solivarská 28, 080 05 

Prešov

• Ekológovia, Eva Berecinová, Základná škola s materskou školou, Tušická 

Nová Ves 64, 072 02 Tušická Nová Ves

• Enviráčikovia zo 4. A., Prírodovedný krúžok, Stanislava Gabovičová,  

Základná škola M. R. Štefánika, Ul. SNP 3, 900 28 Ivanka pri Dunaji

• Galmuskovia, 7. A, 5. B, Ľubica Budayová, Základná škola, Komenského 6, 

053 61 Spišské Vlachy

• Gymnázium RV, Katarína Adamková, Gymnázium P. J. Šafárika, Ul. akademi-

ka Hronca 1, 048 01 Rožňava

• Hôrka, Lucia Bossiová, Základná škola, Na Hôrke 30, 949 11 Nitra

• Chebip, Alžbeta Slavkovská, Základná škola s materskou školou, Vagonár-

ska 1600/4, 058 01 Poprad

• Ježkovia, Renáta Sýkorová, Základná škola, Juhoslovanská 2, 040 13 Košice

• Lastovičky, Anna Cabuková, Základná škola, Stred 957, 023 11 Zákopčie

• Lastovičky, Lienky, Darina Bergmannová, Základná škola s materskou ško-

lou, Tajovského ulica 2764/17, 058 01 Poprad

• Mladé svište, Lívia Joppová, Základná škola, Nižná brána 8, 060 01 Kežma-

rok

• Mládniky, Eva Petrocová, Základná škola, Hrnčiarska 13, 066 22 Humenné

• Ochranári, Stanislava Michalinová, Základná škola s materskou školou, Ho-

relica 355, 022 01 Čadca

• Ochranca prírody, Milada Lepišová, Základná škola, Golianova 8, 974 01 

Banská Bystrica

• Ochrankovia, Mária Eliašová, Základná škola, Školská 897, 951 15 Mojmí- 

rovce

• Orlíček, Milana Gibová, Základná škola, Vyšný Orlík 84, 090 11 Vyšný Orlík

• Profesionáli, Gabriela Rendlová, Základná škola, Vyhne 111, 966 02 Vyhne
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• Snežienky, Eva Neupaverová, Základná škola s materskou školou, Komen-

ského ulica 587/15, 058 01 Poprad

• Sojka, Jana Zajacová, Základná škola s materskou školou, Horná Ves 360, 

972 48 Horná Ves

• SunaPa, Gabriela Miklánková, Materská škola pri základnej škole, Suchá nad 

Parnou 432, 919 01 Suchá nad Parnou

• Sviťania z Mierovky, Danica Božová, Základná škola, Mierová 134, 059 21 

Svit

• Svodínska Dobra, Karol Krško, Základná škola, Školská 2, 943 54 Svodín

• Travertínkovia, Daniela Grechová, Základná škola s materskou školou, Vyš-

né Ružbachy 330, 065 02 Vyšné Ružbachy

• Veveričky, Elena Raždíková, SOŠ poľnohospodárstva a služieb na vidieku, 

Predmestská 82, 010 01 Žilina

• Zálesáci, Alexandra Dancziová, Gymnázium Nové Zámky, M. R. Štefánika 16, 

940 61 Nové Zámky

• Zelení nadšenci, Beáta Ľubová, Spojená škola Nižná, Hattalova 471, 027 43 

Nižná

• Zlaté rybky, Jaroslava Rybková, Základná škola s materskou školou, Dosto-

jevského ulica 2616/25, 058 01 Poprad

• Žabky, Jana Kaščáková, Základná škola s MŠ, Dlhé nad Cirochou 231

• Ždánci, Alena Píšová, Základná škola SNP, Horná Ždaňa 107, 966 04 Horná 

Ždaňa

Druhý ročník súťaže 2011/2012

Žáner Reportáž, esej (ľubovoľný rozsah)

Téma Pozitívne a negatívne správanie sa človeka k prírode

Vyhlásenie súťaže december 2011

Uzávierka súťaže 20. máj 2012

Vyhlásenie výsledkov 5.  jún 2012

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

1.  REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

•  najlepšia reportáž o pozitívnom alebo o negatívnom správaní sa človeka  

 k prírode.
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 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 - jednotlivci

 - vedúci prieskumnej skupiny

 STREDNÉ ŠKOLY

 - jednotlivci

 - vedúci prieskumnej skupiny

2.  BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

•  tematicky najvýstižnejšia fotografia

 ZÁKLADNÉ ŠKOLY

 - jednotlivci

 - vedúci prieskumnej skupiny

 STREDNÉ ŠKOLY

 - jednotlivci

 - vedúci prieskumnej skupiny

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

Do súťaže prišlo 281 príspevkov, z ktorých odborná porota zložená z redaktorov 

časopisu Enviromagazín a odborných pracovníkov Slovenskej agentúry životného 

prostredia vybrala podľa súťažných kategórií tie najlepšie. Ceny a diplomy, získané 

v súťaži, boli odovzdané vedúcim prieskumných skupín v rámci 15. ročníka veľtrhu 

environmentálnych výučbových programov ŠIŠKA 2012.

VYHODNOTENIE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

1.  REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

jednotlivci – žiaci:

•  1. miesto: Anna Halčinová: Každý rok v apríli si pripomíname                                                                                                                             

  prieskumná skupina: Hôrčatá, vedúci skupiny: Mgr. Mariana Pšeneková                                                                      

  Základná škola, Hôrka 50, Hôrka, Prešovský kraj

•  2. miesto: Ema Lavriková: Malý škorec a veľký rozruch okolo neho, Krutá  

 zima sa pre nášho malého škorca neskončila dobre                                                                                         

  prieskumná skupina: Chebip, vedúci skupiny: Mgr. Alžbeta Slavkovská                            

  Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad, 

  Prešovský kraj

Mariana Pšeneková: Krása
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•  3. miesto: Vanda Keltošová: Štiavnický potok 

        prieskumná skupina: Galmuskovia - Spišské Vlachy, vedúci skupiny:  

 Mgr. Ľubica Budayová        

  Základná škola, Komenského 6, Spišské Vlachy, Košický kraj

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  1. miesto: RNDr. Danica Božová: Príbeh o zranenom mláďati drozda 

  a mladej záchrankyni Nelke, a iné

   prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky                                                                                

  Základná škola, Mierová 134, Svit, Prešovský kraj

•  2. miesto: Mgr. Mariana Pšeneková: Krása, Suchá jar, Kríkom sa darí, 

  Pokloň sa močiaru

      prieskumná skupina: Hôrčatá                                                                                                                

  Základná škola, Hôrka 50, Hôrka, Prešovský kraj

•  3. miesto: Mgr. Anna Ráchelová: Drozdie potomstvo, Prileteli bociany

  prieskumná skupina: Eco Group Cubach   

    Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré, Prešovský kraj

2.  BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

jednotlivci – žiaci:

•  Štefan Slavkovský: Pneumatika... 

     prieskumná skupina: Chebip, vedúci skupiny: Mgr. Alžbeta Slavkovská 

 Základná škola s materskou školou, Vagonárska ulica 1600/4, Poprad,  

 Prešovský kraj

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  Mgr. Hana Neoveská: Chladnička, Korene z našich stromov 

 prieskumná skupina: Bobríci 

 Základná škola, Školská 281, Brodské, Trnavský kraj

•  RNDr. Danica Božová: Pavučiny

 prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky 

 Základná škola, Mierová 134, Svit, Prešovský kraj
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VYHODNOTENIE STREDNÉ ŠKOLY:

1.  REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

jednotlivci – žiaci:

•  1. miesto: Miroslav Kakačka: Ráno do lepšieho života.... 

 prieskumná skupina: Zelení nadšenci, vedúci skupiny: Ing. Beáta Ľubová   

 Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

•  2. miesto: Viliam Záborský: Vízia budúcnosti 

 prieskumná skupina: Zelení nadšenci, vedúci skupiny: Ing. Beáta Ľubová 

 Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

•  3. miesto: Adriána Vrabľová: Človek a príroda 

 prieskumná skupina: Zelená generácia, vedúci skupiny: Mgr. Dana Kancírová                            

 Stredná odborná škola podnikania, Masarykova 24, Prešov, Prešovský kraj

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  Ing. Beáta Ľubová, za sériu článkov: ECOLAB, a iné 

 prieskumná skupina: Zelení nadšenci 

 Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

2.  BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

jednotlivci – žiaci: zrušené

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  Ing. Beáta Ľubová: Okolie jednej obce 

 prieskumná skupina: Zelení nadšenci

 Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

ŠPECIÁLNE CENY ZA AKTIVITU V  SÚŤAŽI

•  Ing. Beáta Ľubová 

 prieskumná skupina: Zelení nadšenci 

 Spojená škola, Hattalova 471, Nižná, Žilinský kraj

•  RNDr. Danica Božová,  Nelka Gloríková 

 prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky 

 Základná škola, Mierová 134, Svit, Prešovský kraj
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Tretí ročník súťaže 2012/2013

Žáner Reportáž, esej (ľubovoľný rozsah)

Téma Pozitívne a negatívne správanie sa človeka k prírode

Vyhlásenie súťaže október 2012

Uzávierka súťaže 5. jún 2013

Vyhlásenie výsledkov august 2013

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

1.  REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

•  najlepšia reportáž o pozitívnom alebo o negatívnom správaní sa človeka  

 k prírode.

    A. ZÁKLADNÉ ŠKOLY – vedúci prieskumnej skupiny

    B. ZÁKLADNÉ ŠKOLY – jednotlivci

    C. STREDNÉ ŠKOLY – vedúci prieskumnej skupiny

    D. STREDNÉ ŠKOLY – jednotlivci

2.  BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

•  tematicky najvýstižnejšia fotografia

        E. ZÁKLADNÉ ŠKOLY – prieskumná skupina

        F. STREDNÉ ŠKOLY – prieskumná skupina

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

Pre technické problémy so stránkou boli výsledky vyhlásené až v auguste 2013. 

Do súťaže sa zapojilo 51 prieskumníkov z 26 prieskumných skupín. V rubrike bolo 

publikovaných 405 príspevkov v nasledovnom zložení:

•  Kategória A – 166 príspevkov

•  Kategória B – 84 príspevkov

•  Kategória C – 16 príspevkov

•  Kategória D – 3 príspevky

•  Kategória E – 129 príspevkov

•  Kategória F – 7 príspevkov
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Po zhodnotení všetkých príspevkov a redukcii tých, ktoré nespĺňali kritériá sta-

novené propozíciami súťaže, sa odborná porota zložená zo zamestnancov SAŽP 

rozhodla udeliť 9 cien. Ceny a diplomy získané v súťaži boli odovzdané vedúcim 

prieskumných skupín v rámci 16. ročníka veľtrhu environmentálnych výučbových 

programov ŠIŠKA 2013.

VYHODNOTENIE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

1.  REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  Cena za kolekciu príspevkov

        Mgr. Mariana Pšeneková: Pozvanie na malú výstavu obrazov, Sedí motýľ  

 na kvete...                  

 prieskumná skupina: Hôrčatá 

 Základná škola, Hôrka 50, Hôrka 

•  Cena za príspevok                                                                                                                                        

    RNDr. Pavol Haborák: Hniezdo pri strojovni 

 prieskumná skupina: Klokani

  Základná škola s MŠ, Nachajky 1, Krivany

jednotlivci – žiaci:

•  Cena za kolekciu príspevkov a hodnotné fotografie 

 Nela Gloríková: Pavučina a ďalšie 

 prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky, vedúci skupiny: RNDr. Danica   

 Božová 

 Základná škola, Mierová 134, Svit

•  Cena za kolekciu príspevkov a hodnotné fotografie vtákov 

 Matej Zámečník: Vodné vtáky na Batizovských štrkoviskách a ďalšie 

 prieskumná skupina: Eco Group Cubach, vedúci skupiny: Mgr. Anna  

 Ráchelová

  Základná škola s materskou školou, Školská 8, Spišské Bystré

•  Cena za príspevok 

 Patrik Asnaď: Vzácny vták 

 prieskumná skupina: Sovy, vedúci skupiny: Mgr. Mária Pajunková  

 Základná škola s materskou školou, Tušická Nová Ves 64, Tušická Nová Ves
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2.  BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  Cena za príspevok                                                                                                                                        
    Jaroslava Rybková: Nebojíme sa snehu    

  prieskumná skupina: Zlaté rybky
  Základná škola s MŠ, Dostojevského ul. 2616/25, Poprad

VYHODNOTENIE STREDNÉ ŠKOLY:

1.   REPORTÉRSKE OČI NA STOPKÁCH

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  Cena za kolekciu príspevkov
  Ing. Beáta Ľubová: Oravská priehrada a ďalšie  

 prieskumná skupina: Zelení nadšenci 
 Spojená škola, Hattalova 471, Nižná

jednotlivci – žiaci:

•  Cena za príspevok 
  Michal Paulovič: Špinavé bohatstvo 

 prieskumná skupina: GTA, vedúci skupiny: Mgr. Alica Živická 
 Gymnázium sv. Tomáša Akvinského, Zbrojničná 3, Košice

2.  BYSTROZRAKÉ OČI NA STOPKÁCH

prieskumné skupiny – vedúci skupín:

•  Cena za príspevok 
 Dorota Ďatelinková: Príroda sa prebúdza po zimnom spánku 
 prieskumná skupina: Greenpeaces, vedúci skupiny: Mgr. Renáta Vranková   
 Stredná odborná škola, Tovarnícka 1609,Topoľčany      

Dorota Ďatelinková: Príroda sa prebúdza po zimnom spánku
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Štvrtý ročník súťaže 2013/2014

Žáner Fotoreportáž  (text maximálne jedna strana A4, maximálne 20 fotografií)

Téma Pozitívne a negatívne správanie sa človeka k prírode

Vyhlásenie súťaže december 2013

Uzávierka súťaže 31. máj 2014

Vyhlásenie výsledkov jún 2014

• doplnenie kritéria: zachytenia minimálne jedného mapovaného rastlinného, alebo živočíšne-

ho druhu prostredníctvom reportáže

SÚŤAŽNÉ KATEGÓRIE

•  A. Základné školy – vedúci prieskumnej skupiny

•  B. Základné školy – jednotlivec

•  C. Stredné školy  – vedúci prieskumnej skupiny

•  D. Stredné školy – jednotlivec

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

Do súťaže sa školy zapojili prostredníctvom 33 príspevkov, ktoré publikovali 9 

prieskumníci zo 7 prieskumných skupín. Zastúpenie jednotlivých kategórií bolo 

nasledovné:

 Kategória A – 23 príspevkov

 Kategória B – 10 príspevkov

 Kategória C – 0 príspevkov

 Kategória D – 0 príspevkov

Súťažné príspevky hodnotila odborná porota v zmysle stanovených súťažných ka-

tegórií, obsahového zamerania a kritérií hodnotenia. Na základe týchto kritérií sa 

rozhodla udeliť 5 cien. Ceny a diplomy získané v súťaži boli odovzdané vedúcim 

prieskumných skupín v rámci 17. ročníka veľtrhu environmentálnych výučbových 

programov ŠIŠKA 2014.

VYHODNOTENIE ZÁKLADNÉ ŠKOLY:

vedúci prieskumných skupín 

•  1. miesto: RNDr. Pavol Haborák: Nie je sýkorka ako sýkorka 

 prieskumná skupina: Klokani 

 Základná škola s MŠ, Nachajky 1, Krivany



22

•  2. miesto: Mgr. Jana Nichtová: Náučný chodník - Prírodná rezervácia Krivín 

 prieskumná skupina: Vážka 

 Základná škola, Školská 9, Tlmače

•  3. miesto: Mgr. Mariana Pšeneková: Ako kvitne 

 prieskumná skupina: Hôrčatá 

 Základná škola, Hôrka 50, Hôrka

•  3. miesto: Anna Cabuková: Už prileteli 

 prieskumná skupina: Lastovičky 

 Základná škola, Zákopčie 957, Zákopčie

jednotlivci – žiaci:

•  Cena za príspevok a aktívny ochranársky prístup 

 Nela Gloríková: Nová rodina vodnára potočného  

 prieskumná skupina: Sviťania z Mierovky, vedúci skupiny: RNDr. Danica   

 Božová 

 Základná škola, Mierová 134, Svit

5.2   Súťaž Mapovanie inváznych rastlín

Prvé kolo súťaže

Cieľom súťaže bolo nájsť čo najviac druhov inváznych rastlín zo 17 druhov, ktoré sú 

zverejnené v zozname na stránke http://snaturou2000.sk/invazne-rastliny. Pod-

mienkou účasti na súťaži bola registrácia v programe.

Trvanie súťaže: 14. september 2016 –  1. december 2016.

Nela Gloríková: Nová rodina vodnára potočného
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VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

Do 1. kola bolo aktívne zapojených 15 skupín, ktoré pridali viac ako 130 záznamov  

o výskyte inváznych druhov rastlín vo svojom okolí. Víťaznou skupinou prieskumní-

kov sa stali Veveričky zo Základnej školy Zákopčie, okres Čadca, ktorým sa vo svoj-

om okolí podarilo identifikovať najviac inváznych druhov rastlín zo zoznamu.

Druhé kolo súťaže

Trvanie súťaže: 26. apríl 2017 – 26. október 2017.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE 

Do druhého kola sa zapojilo 19 základných a stredných škôl. Víťaznou prieskum-

nou skupinou sa stali Rybičky – vekovo zmiešaná skupina zo žiakov 5. - 8. ročníkov 

Základnej školy, Fraňa Kráľa, Žarnovica. 

5.3   Súťaž V našej školskej záhrade máme najkrajšiu vtáčiu búdku,  
 či kŕmidlo

Úlohou bolo zostrojiť tú najkrajšiu a najlepšie slúžiacu vtáčiu búdku, či kŕmidlo pre 

vtákov, ktorú súťažiaci museli umiestniť v školskej záhrade. 

Na zaradenie škôl do hodnotenia bolo potrebné dodržať nasledovné podmienky:

Lenka Ondrášiková: Lupina mnoholistá
Monika Melišová: Slnečnica 
hľuznatá
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1.   Odfotografovať svoju vtáčiu búdku, kŕmidlo a to 1. na začiatku (príprava,  

 materiál, kto to vyrábal - prac. skupina) 2. počas výroby ( fotografia z čiasto- 

 čnej práce, ako žiaci postupovali) a 3. na záver (fotografia s umiestnením ho- 

 tovej vtáčej búdky, kŕmidla v školskej záhrade) - t. z. 3 fotografie spolu  

 s celou prieskumnou skupinou. Tieto fotografie s krátkym popisom, či člán- 

 kom, kde a ako žiaci majstrovali vtáčiu búdku alebo kŕmidlo bolo potrebné 

 publikovať v Ekologických projektoch.

2.  Príspevky z monitorovania vtáčej búdky, kŕmidla (vtáctva, či živočíchov),  

 ktoré žiaci v rámci programu fotografovali, publikovali spolu s krátkym 

 popisom, či článkom v rubrike Oči na stopkách. Za každú fotografiu spolu  

 s článkom dostala prieskumná skupina bod. Kto získal najviac bodov, bol  

 víťazom.

Trvanie súťaže: 15. december 2017 – 15. marec 2018.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Pre náročnosť súťaže sa prihlásili len dve skupiny: Veveričky a SOŠ Pruské. Avšak 

len jedna z nich publikovala v oboch rubrikách, čím dodržala vyššie spomínané 

pravidlá súťaže. Za každú fotografiu spolu s článkom dostali bod. Veveričky zo ZŠ 

Zákopčie okres Čadca získali 56 bodov a stali sa víťazom súťaže. 

Veveričky – materiál na stavbu kŕmidla
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5.4   Skutok pre mokraď

Hlavnou myšlienkou a poslaním súťaže bolo prispieť k ochrane a zachovaniu 

mokrade vo svojom blízkom okolí. Skutok pre mokraď mohol mať rôznu podobu, 

napríklad:

•  fotografická dokumentácia mokrade,

•  výtvarné stvárnenie mokrade,

•  vytvorenie informačnej nástenky/panelu o mokradi,

•  literárne alebo žurnalistické spracovanie problematiky mokrade,

•  natočenie krátkeho motivačného videa o potrebe ochrany mokrade,

•  prezentácia fotografií, výtvarných prác či informačných panelov, článkov  

 v miestnej komunite (v škole, na obecnom úrade, v kultúrnom stredisku,  

 lokálnych médiách),

•  účasť na ochranárskej aktivite v spolupráci  s miestnymi orgánmi na ochranu  

 prírody, obecným úradom alebo neziskovými organizáciami (napr. prenáša- 

 nie žiab migrujúcich cez cestu, odstraňovanie náletových drevín).

Predmetom hodnotenia boli krátke správy o skutkoch (stručná správa o udalosti) 

spolu s fotodokumentáciou (minimálne 3 fotky) publikované na webovom portáli v 

rubrike Spravodajca – Skutok pre mokraď.

Trvanie súťaže: 4. marec 2019 – 31. máj 2019.

VYHODNOTENIE SÚŤAŽE

Do súťaže bolo prihlásených 11 krátkych správ od 4 prieskumných skupín. Víťazom 

sa stali Hôrčatá zo základnej školy v obci Hôrka. Odbornú porotu zaujali  aktivi-

tami v prospech mokradí,  ktoré zrealizovali  nielen pre svojich spolužiakov. Ok-

rem výstavy fotografií  pripravili i program o výnimočnosti vzácnych rastlín, ktoré 

rastú v ich obci. S výsled-

kom svojho prieskumu  o 

pozitívnom vplyve kosenia 

na tieto vzácne rastliny sa 

rozhodli oboznámiť i obyva-

teľov obce. Členom poroty 

sa páčil aj ich nápad osloviť 

s programom o mokradiach 

starostku a poslancov obce. 

Porotu však oslovili svojimi Hôrčatá - ukážka z prezentácie o slaniskách
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početnými aktivitami v prospech mokradí aj Mladí ochranári z turisticko-ochranár-

skeho krúžku pri základnej škole v Jasenici  a preto im udelila špeciálnu cenu.

6.  Publikácie vydané k školskému programu

1. NATURA 2000

Pracovné listy pre žiakov základných škôl (formát A4), ktoré sú zamerané na pro-

blematiku NATURA 2000 - legislatívu, základné princípy, fungovanie v praxi, dru-

hovú ochrana. Obsahujú aj informačné listy k jednotlivým témam.

Rok vydania: 2008

2. Na túru s NATUROU

Metodická príručka (formát A5), ktorej súčasťou sú teoretické východiská pre prá-

cu v teréne, metodické pokyny pre prácu na školskom programe, charakteristika 

skupín mapovaných ekosystémov a námety pre projekty.

Rok vydania: 2009
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3. Európsky významné rastliny na Slovensku

Pexeso so súborom kariet zameraných na poznávanie rastlinných druhov zahr-

nutých do sústavy chránených území NATURA 2000. Hra so 64 kartami, ktoré sú 

rozdelené do 32 dvojíc.

Rok vydania: 2009

4. Európsky významné živočíchy na Slovensku

Pexeso so súborom kariet zameraných na poznávanie živočíšnych druhov zahr-

nutých do sústavy chránených území NATURA 2000. Hra so 64 kartami, ktoré sú 

rozdelené do 32 dvojíc.

Rok vydania: 2009
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5. Rastliny NATURA 2000

Kvarteto so súborom kariet zameraných na poznávanie rastlinných druhov zahr-

nutých do sústavy chránených území NATURA 2000. Hra s 32 kartami, ktoré sú 

rozdelené do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.

Rok vydania: 2009

6. Bezstavovce NATURA 2000

Kvarteto so súborom kariet zameraných na poznávanie bezstavovcov zahrnutých 

do sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra s 32 kartami, ktoré sú rozdelené 

do 8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.

Rok vydania: 2009

7. Stavovce NATURA 2000

Kvarteto so súborom kariet zameraných na poznávanie stavovcov zahrnutých do 

sústavy chránených území NATURA 2000.  Hra s 32 kartami, ktoré sú rozdelené do 

8 kvartet označených rovnakým znakom, písmenom aj číslom.

Rok vydania: 2009
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8. Na túru s NATUROU

Pracovné listy pre žiakov základných škôl (for-

mát A4), ktoré sú zamerané na problematiku 

NATURA 2000 - sústavu chránených území 

európskeho významu. Obsahujú aj informač-

né listy k jednotlivým témam.

Rok vydania: 2011

9. Živočíchy

Obrázkový sprievodca s prehľadom živočíšnych 

druhov mapovaných v rámci programu, ktoré sú 

rozdelené do skupín - bezstavovce, ryby, obojži-

velníky, plazy, vtáky, cicavce. Pri každom druhu 

sa v textovej časti nachádzajú zaradenie do sku-

piny biotopov a stupeň ohrozenia podľa Červe-

ného zoznamu.

Rok vydania: 2011

10. Rastliny

Obrázkový sprievodca s prehľadom rast-

linných druhov, mapovaných v rámci pro-

gramu, ktoré sú rozdelené do skupín podľa 

farby kvetov. Pri každom druhu sa v texto-

vej časti nachádzajú zaradenie do skupiny 

biotopov a stupeň ohrozenia podľa Červe-

ného zoznamu.

Rok vydania: 2011
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7. Záver 

Školský program Na túru s Naturou si za roky existencie získal mnohých priazniv-

cov z radov žiakov a učiteľov. Zaujal hlavne tým, že kombinoval prácu v teréne s 

prácou v škole. Žiaci tak mali možnosť na vlastné oči vidieť a spoznať krásy našej 

prírody. Priestor si v ňom vedeli nájsť aj deti a mládež, ktorí radi fotografovali, písali 

články či organizovali rôzne ochranárske podujatia. Jednoducho, každý si tu našiel 

to svoje.

Sme radi, že sa nám program 

podarilo udržať dlhé roky, 

ale všetko sa raz končí... Radi 

by sme poďakovali všetkým 

prieskumníkom za ich entu-

ziazmus a energiu pri mapo-

vaní druhov, za ich otvorenú 

myseľ a oči na stopkách, ktoré 

upozorňovali na mnohé pro-

blémy životného prostredia. 

Veľké ďakujem patrí aj skupi-

nám, ktoré realizovali rôzne projekty, či už čistili znečistené lokality, zachraňovali 

zranené živočíchy alebo stavali búdky pre vtáky. Nezabúdame ani na učiteľov, ktorí 

žiakov motivovali, viedli k spoznávaniu a ochrane prírody a častokrát vykročili z 

triedy do najlepšej vonkajšej učebne, ktorou je príroda.

Napriek ukončeniu programu, web stránka ostáva funkčná a bude naďalej slúžiť 

ako vzdelávací a informačný portál.

8.  Prílohy

Príloha č. 1: Ukážka propozícií súťaže Oči na stopkách

Príloha č. 2: Ukážka protokolu o vyhodnotení súťaže Oči na stopkách

Príloha č. 3: Ukážka propozícií súťaže Skutok pre mokraď

Darina Bergmannová: Poniklec veľkokvetý
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Príloha č. 1: 

Ukážka propozícií súťaže 
Oči na stopkách



32



33



34

Príloha č. 2: 

Ukážka protokolu o vyhodnotení súťaže 
Oči na stopkách



35



36



37



38

Príloha č. 3: 

Ukážka propozícií súťaže 
Skutok pre mokraď
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