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Ciele Aktivity Zodpovedná osoba a termín Indikátor /  
Ukazovateľ úspechu

Monitoring / 
Postupujeme podľa 

plánu?

CIEĽ 1 
Realizácia 10 vzdelávacích 
aktivít s cieľom zvýšiť 
informovanosť o význame 
zeleného nakupovania 
a úradovania do konca 
apríla 2017

AKTIVITA 1 
Prezentácia témy zelené 
obstarávanie a úradovanie 
študentom školy 

zodp.  Kučerová – príprava 
prezentácie, všetci žiaci kolégia  
vo svojich triedach 

pedagógovia    
 T:  

Prezentovať tému vo 
všetkých triedach, 
návrhy žiakov na 
zmeny v škole 
a v osobnom živote

T: december 2015



AKTIVITA 2 
Týždeň aktivít k svetovému 
dňu potravy – tvorba 
propagačného letáku do tried, 
informácia na triednických 
hodinách 
maskot zo zeleniny, jablková 
pyramída, pitná fontánka, 
nátierky, zdravé recepty, 
regionálne pestované 
potraviny, fair-trade banány

zodp.: Oleksová, všetci 
pedagógovia,  
žiaci 4B  
T:  október 2015 

 

Aktívna účasť 
všetkých žiackych 
kolektívov (9) pri 
príprave nátierok, 
tvorbe receptov na 
zdravé jedlá,  
pátranie po 
ekologickej stope 
našich obľúbených 
jedál 2C, 4A, 3C, 2A

prvé tri miesta získali      
3.AB, 2.C, 1.BC, 
nátierkové posedenie 
zožalo veľký úspech. 
2A a 4A mala prednášku 
o výžive v komplexnom 
pohľade, 
aktivity prebiehali aj 
v rámci predmetov  

AKTIVITA  3  
Vianočné tvorivé dielne 
v spolupráci s OU pre  
mentálne postihnutú mládež 
a prvákov zo ZŠ Lamač 

zodp.: Filová, žiaci 3C, 4C 
T:  december 2015 
 

navštívilo nás 60 
žiakov učilišťa 17 detí 
zo ZŠ – tvorili 
vianočné ozdoby, 
pohľadnice, 
dekoratívne ozdoby, 
vianočné stromčeky, 
medovníky, maľovali 
na plátené tašky

na príprave sa podieľali 
žiaci zo 4.C (16),po 
prvýkrát zapojila sa takmer 
celá 3.C (15) a I. C (10) 

AKTIVITA 4 
Plánované zastarávanie – 
prezentácia videa 
o úmyselnom rýchlom 
zastarávaní výrobkov 
s návrhmi riešení  

zodp.: Šebo, Šestáková 
T:  apríl 2016 
 

drobné opravy 
oblečenia, opravy 
obuvi, spotrebičov 



AKTIVITA 5 
Vzdelávacia prezentačná 
prednáška bio výrobkov 
a prírodných produktov na 
čistenie, pranie, upratovanie 
pre študentov a TH 
pracovníkov školy 
Praktické ekologické čistenie 
v domácnosti (hodiny 
ekológie)

zodp.: Tóthová, Hronská, 3AB, 
3C 
T:  máj – jún 2016 

  

vyčistenie inventára 
triedy a prinesených 
predmetov pomocou 
octu, kyseliny 
citrónovej, kypriacim 
práškom, 
soľou...porovnanie 
s predošlým 
znečistením

AKTIVITA 6 
Ochutnávka bio výrobkov 
z regionálne získaných 
potravín 

zodp.: 2A, Tóthová – pre 
všetky triedy 
T:  jún 2016 

každá trieda (9) 
zabezpečí prípravu 
troch produktov, 
výmenná ochutnávka 
prebehne v jedálni 
(poskytnutie receptu 
a zdroja potravín)

AKTIVITA 7 
Študentský chodník Eko 
značiek s cieľom zvýšiť 
informovanosť žiakov 

zodp.: Husariková, Ivančíková, 
Mihálová pre všetky triedy 
T: október 2016

chodník absolvuje 5 
žiakov z každej triedy, 
zozbierané značky 
umiestnia na nástenku  
v triede



AKTIVITA 8 
Farmárske debničky - 
prezentácia domáceho 
pestovateľa a dodávateľa 
zeleniny a ovocia 

zodp.: Tóthová, Oleksová, pre 
tretie ročníky a záujemcov 
z radov rodičov, študentov ŠPZ 
T: september 2016

záujem žiakov 
o produkty, predaj 
debničiek, možné 
dohody objednávok

AKTIVITA 9 
Výmenná burza produktov 
domácej produkcie 

zodp.: Šestáková, Štancelová, 
Filová, všetky triedy 
T: november 2016 

každá trieda si 
pripraví svoje vlastné 
výrobky (aspoň 5) 
a zúčastní sa 
výmennej burzy

AKTIVITA 10  
Fair trade produkty – 
informácia o spôsobe 
obchodovania a možnosti 
nákupu výrobkov 

zodp.: Tóthová, kolégium ZŠ 
pre prvé ročníky a záujemcov 
z radov rodičov, študentov ŠPZ 
T: február 2017 

možnosť nákupu 
výrobkov  

CIEĽ 2 
Šetriace zmeny a aktivity 
(9) do konca šk.roku 
2016/2017

AKTIVITA 1 
Zber papiera – výmena za 
toaletný papier 

zodp.: Hronská, Bieliková, 
všetky triedy 
T: priebežne   

súťaž v zbere medzi 
triedami o odmeny 
z recyklovaného 
papiera 



AKTIVITA 2 
Obstaranie recyklovaného 
papiera pre školskú 
dokumentáciu, 
efektívnejšie používanie 
šmírakov

zodp.: Bieliková, Tóthová, 
všetci zamestnanci a žiaci školy 
T: priebežne

zavedenie používania 
recyklovaného papiera 
v administratíve školy, 
v kopírkach, priebežná 
kontrola spotreby 
papiera

AKTIVITA 3 
Zavedenie bioenzýmov do 
odpadu 

zodp.: Šimončičová, Tóthová 
T: december 2015

zníženie organického 
znečistenia, nižší 
výskyt hlodavcov, 
odstránenie zápachu z 
odpadu

odborným technikom boli 
aplikované prípravky 
BIO-P2 a BIO-P3 do 
všetkých používaných 
vpustí odpadového 
systému budovy školy

AKTIVITA 4 
Opatrenia proti prašnosti 
ovzdušia - kontrola prezúvania 
výmena kobercov 
v kabinetoch za plávajúce 
podlahy 

zodp.: žiacka rada, 
Šimončičová, Bieliková, Mikeš 
T: priebežne 

žiacka rada vypísala 
odmenu pre najlepšiu 
triedu v prezúvaní sa, 
v 4 kabinetoch 
odstránené koberce 

žiacka rada robí náhodné 
kontroly v triedach, 
prezúvanie sa dodržiava 

AKTIVITA 5  
Drevené ceruzky a farbičky 
s logom školy, 
naplniteľné tonery 

zodp.: Tóthová, Bieliková 
T: október 2016, tonery 
priebežne 

záujem žiakov používať 
výrobky (v konkurencii 
so zvýrazňovačmi) 



AKTIVITA 6 
Čistiace prostriedky ocot, 
kyselina citrónová, 
koncentrované výrobky 
s ekoznačkami 
Mikrofázové handry 
Sušené bylinky na wc 
Eko mydlové náplne 

zodp.: Bieliková, upratovací 
personál, kolégium ZŠ 
T: priebežne    

postupné zavedenie eko 
výrobkov do 
pravidelného 
upratovanie priestorov 

AKTIVITA 7 
Zvýšiť ponuku bio výrobkov 
a lokálnych výrobkov 
v školskom bufete (aspoň 5) 

zodp.: Tóthová, spolupráca so 
stravovacou spoločnosťou, 
kolégium ZŠ 
T: jún 2016

v ponuke bufetu 
doplniť bio výrobky 
a lokálne produkty

AKTIVITA 8 
Alternatívny bufet s ponukou 
čerstvých ovocných 
a zeleninových šalátov

zodp.: Brlášová, 2A 
T: september 2016

2 dni v týždni 
ponúknuť žiakom 
čerstvé šaláty ako 
alternatívu výživy 
namiesto sladkostí

AKTIVITA 9 
Rekonštrukcia átria školy

zodp.: Šimončičová, Tóthová 
T: jar 2017 

vypracovať návrh na 
zmeny v átriu (aj so 
žiakmi) ! finančné 
zabezpečenie



CIEĽ 3 
Pokračovanie prvej 
prioritnej témy „Voda“ 
vzdelávacími aktivitami 
a kontrolou šetrenia vodou 
do konca šk. roku 
2016/2017

AKTIVITA 1  
vodný bar – podávanie 
citronády, macerátu 
z liečivých bylín (využitie 
pitnej fontánky)  
v zimnom období čaju 

zodp.: Tóthová, príslušná trieda 
T: priebežne 

záujem žiakov 
hostiteľov pripraviť 
nápoje ostatným, 
stretnúť sa 2 krát za 
mesiac 

AKTIVITA 2 
Exkurzia vodné dielo 
Gabčíkovo, CHKO Dunajské 
Luhy 

zodp.: Tóthová, Zuskinová 
žiaci rôznych tried – 
dobrovoľná účasť 
T: október 2015    

vidieť prácu 
plavebných komôr, aj 
nevýhody prehradenia 
Dunaja, 
vnímať čaro lužných 
lesov, obyvateľov – 
zvierat aj rastlinstvo 

výborná organizácia 
exkurzie, skvelý čas 
strávený v prírode, plný 
autobus študentov

AKTIVITA 3 
koncert Voda nad zlato 
k Svetovému dňu vody

zodp.: Tóthová, pre celú školu 
T: marec 2016

účasť všetkých tried na 
koncerte

AKTIVITA 4 
prezentácia nadácie Integra 
o projektoch v Afrike 

zodp.: Tóthová, kolégium ZŠ, 
pre druhé ročníky 
T: december 2016

motivácia žiakov pre 
účasť v týchto 
projektoch v budúcnosti



AKTIVITA 5 
výmena teplovodného 
potrubia 

zodp.: Šimončičová, Bieliková, 
Mikeš 
T: jar 2017 

predchádzanie 
haváriám s potrubím – 
problémy 
s vykurovaním, únik 
vody 

AKTIVITA 6  
výmena ďalších pákových 
batérií s perlátormi 
umývačka riadu v zasadačke 

zodp.: Mikeš, Šimončičová 
T: priebežne, umývačka sept. 
2015 

zakúpenie jednej 
umývačky riadu, 
vymeniť aspoň 5 batérií 

AKTIVITA 7 
pravidelná kontrola 
vodovodných batérií, 
odstraňovanie vodného 
kameňa 

zodp.: kolégium ZŠ, Mikeš 
T: priebežne    

priebežná kontrola 
batérií žiakmi kolégia, 
odstraňovanie vodného 
kameňa raz za štvrťrok 


