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OČI NA STOPKÁCH 2013/2014 

 

 
 

Školská kampa ň a reportérska sú ťaž o najlepšiu fotoreportáž, ktorá 
zaujímavým spôsobom zachytáva pozitívne alebo negat ívne správanie sa 

človeka k prírode.            
 
 
Organizácia súťaže 
Termín uzávierky:   31.mája 2014 

 Vyhlasovateľ:  Slovenská agentúra životného prostredia                                                                      
Centrum tvorby krajiny, environmentálnej výchovy a vzdelávania 

Vyhlásenie výsledkov:    do 30. júna 2014 
Žáner:     fotoreportáž 
Súťažiaci:    členovia prieskumných skupín školského programu  
 

Poslanie súťaže – „Mať otvorenú myseľ a oči na stopkách“ 

Hlavnou myšlienkou a poslaním súťaže je zachytávať svoje pozitívne aj negatívne postrehy a pocity 

pri potulkách prírodou počas mapovania vybraných rastlín a živočíchov, mapovaných v školskom 

programe Na túru s NATUROU a nastavovať nimi širokej verejnosti zrkadlo o vzťahu človeka k prírode. 

 

Úloha súťažiacich  
Úlohou  súťažiacich  je  spracovať  reportáž o pozitívnom  alebo negatívnom správaní sa človeka k 

prírode, s ktorým sa osobne stretli pri mapovaní vybraných lokalít a zachytili ich fotoaparátom. 

Reportáž musí byť spracovaná tak, aby obsahovala aspoň jeden rastlinný alebo živočíšny druh, 

ktorý je predmetom mapovania školského programu Na túru s NATUROU. Môže ísť napríklad o 

postreh výskytu významných rastlinných a živočíšnych druhov alebo naopak zachytenie negatívneho 

ľudského konania a jeho dopadu na prírodu.  
 

Rozsah reportáže 
� Textová časť - maximálne jedna strana A4 formátu 
� Časť s fotografiami - maximálne 20 fotografií   

 

 
Súťažné kategórie:  

A. ZÁKLADNÉ ŠKOLY – vedúci prieskumnej skupiny 

 B. ZÁKLADNÉ ŠKOLY – jednotlivec  

 C. STREDNÉ ŠKOLY   - vedúci prieskumnej skupiny 

 D. STREDNÉ ŠKOLY   - jednotlivec  
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Ako sa prihlásiť do súťaže? 

� Ak má vaša škola už vytvorenú svoju prieskumnú skupinu na portáli, potom stačí príspevky, 
spĺňajúce podmienky súťaže, uverejniť v rubrike Oči na stopkách. 

� Ak ste v súťaži nováčikom, potom postupujte podľa týchto krokov: 
1. Registrácia pedagóga  
2. Registrácia prieskumnej skupiny 
3. Zachytenie pozitívnych alebo negatívnych postrehov z prírody  fotoaparátom 
4. Spracovanie postrehov do reportáže  
5. Publikovanie reportáže v rubrike Oči na stopkách školského programu Na túru s NATUROU 

 
Podmienky sú ťaže 

� Súťažiaci musia byť autormi publikovanej fotoreportáže - textu a sprievodnej 
fotodokumentácie.  

� Žiak, ktorý je registrovaným členom prieskumnej skupiny, vystavuje reportáže na portál sám 
prostredníctvom svojho vytvoreného účtu. 

� Pedagóg  na portál vystavuje iba svoje reportáže (nevystavuje reportáže aj za svojich žiakov).  
� Reportáže musia byť uverejnené na webovom portáli: www.snaturou2000.sk v rubrike Oči 

na stopkách. 
� V názve článku musí byť uvedené o akom rastlinnom alebo živočíšnom druhu je článok 

napísaný.  
� Reportáže, ktoré nebudú obsahovať aspoň jeden z mapovaných druhov školského programu, 

budú zo súťaže vyradené. 
� Reportáže, ktoré iba informujú o zapojení sa do iných olympiád a súťaží, budú zo súťaže 

vyradené.   

 
Kritériá hodnotenia 

� Originalita a kvalita zachytených fotografií 
� Originalita slohového prejavu – reportáže 
� Celková výstižnosť reportáže  
� Formálne spracovanie 
� Zachytenie minimálne jedného mapovaného rastlinného alebo živočíšneho druhu (sledovaného 

v školskom programe Na túru s NATUROU)  

 
Hodnotenie a ceny  
Reportáže bude hodnotiť porota zložená zo zamestnancov odboru marketingu a propagácie, 
odboru environmentálnej výchovy a vzdelávania Slovenskej agentúry životného prostredia 
a odborníkom školského programu Na túru s NATUROU. 
 
Najlepšie reportáže budú ocenené praktickými vecnými cenami. Víťazom v kategórii B 
(základné školy – jednotlivci) a v kategórii D (stredné školy – jednotlivci) venuje vyhlasovateľ 
súťaže vstup pre štyri osoby do ním vybranej sprístupnenej jaskyne Slovenska 
v pôsobnosti Správy slovenských jaskýň (organizačnej zložky Štátnej ochrany prírody).   
 
Uzávierka sú ťaže a vyhlásenie výsledkov   

� Do súťaže budú zaradené všetky reportáže (spĺňajúce stanovené kritériá) uverejnené v 
internetovej rubrike školského programu: Oči na stopkách  do 31. mája 2014. 

� Výsledky súťaže budú vyhlásené do 30. júna 2014.  
� Víťazné reportáže budú uverejnené na www.enviromagazin.sk a na www.enviroportal.sk. 

 
Kontakt 
e-mail: info@snaturou2000.sk ,  
tel.: +421 048 43 74 177 
web. stránka: www.snaturou2000.sk 


