
EZÚS Via Carpatia

Zlepši školu a jej okolie
pravidlá súťaže 

Zlepšime environmentálnu zodpovednosť žiakov!

Realizované s finančnou podporou Ministerstva investícií, regionálneho rozvoja a 
informatizácie Slovenskej republiky – program Podpora regionálneho rozvoja

Vypracuj projekt, zahraj si hru a staň sa ECO hrdinom!



Zlepši školu a jej okolie! ____________________

Súťaž: pre žiakov základných a stredných škôl 

Úloha: Pripraviť projekt zameraný na zlepšenie 
environmentálnej stránky chodu školy a jej okolia 
(podľa pripravenej predlohy)

Kto sa môže zapojiť? všetci žiaci základných a 
stredných škôl v rámci 2-5 členných tímov

Čo mám spraviť? 
Stiahni si hru ECOhero na iOS alebo Android
Sleduj nás na Facebooku ( )
Prihlás sa do súťaže
Vypracuj projekt 
Vyhraj zaujímavé ceny 
Staň sa ECO hrdinom

https://www.facebook.com/viacarpatia.eu
https://www.facebook.com/viacarpatia.eu
https://www.facebook.com/viacarpatia.eu


Prihlásenie do súťaže__________________________

Začiatok súťaže: 01.01.2022

Koniec súťaže: 31.01.2022 (termín na zaslanie vypracovaných projektov)

Prihlásenie tímov do súťaže (každý tím sa musí prihlásiť): 
Vyplnenie prihlasovacieho formulára alebo 
Mailom na adrese 

Požadované údaje: 
Názov projektu 
Informácie o škole
Kontaktná osoba (v prípade tímu zloženého zo žiakov základnej školy 
to je zodpovedný vyučujúci)
Zoznam členov tímu

Termín zaslania prihlášky do súťaže: 20.01.2022!!!

https://forms.gle/SYCEJMuTzrtC4aeN6
mailto:info@viacarpatia.eu


Odovzdanie vytvoreného projektu _______________________

Termín odovzdania projektu: 31.01.2022

Odovzdanie projektov mailom na: 

Požadované dokumenty na zaslanie: 

Vyplnený popis projektu (podľa šablóny uverejnenej na 
stránke )
Popis a vysvetlenie požadovaných informácií, ktoré musia byť 
vyplnené v popise projektu je uvedený v šablóne) 

mailto:info@viacarpatia.eu
http://www.viacarpatia.eu/


Vyhodnotenie odovzdaných projektov___________________

Vyhodnotenie: všetky prihlásené projekty budú hodnotené odbornou komisiou, ktorá vyberie 3 najlepšie 

Termín vyhodnotenia prihlásených projektov: do 15.02.2022

Kritéria hodnotenia projektov (pri hodnotení projektov sa bude prihliadať na nesledujúce aspekty projektu):

Inovatívnosť (nakoľko je projekt inovatívny a originálny)
Rozsah dopadov projektu (rozsah toho, čo projekt pomôže zlepšiť)  
Uskutočniteľnosť (do akej miery je projekt a jeho aktivity uskutočniteľné a dajú sa prakticky realizovať) 
Celkové spracovanie s popisom projektu a jeho aktivít
Merateľnosť výsledkov (miera do akej sa výsledky projektu dajú zmerať a zaznamenať) 

Autori najlepších projektov budú odmenení!

Najlepšie projekty pomôžeme na škole zrealizovať



Čo môžete vyhrať?  ___________________

Všetci členovia 3 najlepších tímov získajú zaujímavé ceny

1. Cena: LENOVO tablet

2. Cena: Xiaomi smart hodinky

3. Cena: Niceboy HIVE bezdrôtové slúchadlá



Záverečné stretnutie?  ___________________

Príď odprezentovať svoj projekt ostatným!

Víťazné tímy budú mať možnosť podeliť sa so svojimi projektmi a nápadmi s ostatnými 

Odovzdanie cien autorom najlepších projektov 

Kde? Košice

Kedy? Február/Marec 2022



Európske zoskupenie územnej spolupráce Via Carpatia

Námestie Maratónu mieru 1, 042 66 Košice  

info@viacarpatia.eu

_                                Pomôž škole a staň sa ECO hrdinom!  

mailto:info@viacarpatia.eu

