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Program SK - Klíma
Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy 

Programoví partneri:
• Nórske riaditeľstvo pre vodné zdroje a energetiku (NVE): www.nve.no/english

• Riaditeľstvo pre civilnú ochranu a núdzové plánovanie 

(DSB): www.dsb.no/menyartikler/english/

• Nórska agentúra životného prostredia (NEA): www.miljodirektoratet.no/en

Granty EHP a Nórska poskytujú jedinečnú príležitosť realizovať projekty na báze bilaterálnej 

spolupráce so subjektami z prispievateľských štátov – Islandu, Lichtenštajnska a Nórska a 

prostredníctvom vytvorených partnerstiev získať a vzájomne zdieľať skúsenosti a know-how v 

danej téme.

http://www.nve.no/english
http://www.dsb.no/menyartikler/english/
http://www.miljodirektoratet.no/en/


Implementácia programu je podporovaná z:

• Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) finančným príspevkom 
85% and 

• Štátny rozpočet priespeva vo výške 15 %. 

Rozpočet projektu: 41 150 euro

Správcom programu je: Ministerstvo životného prostredia SR

Projekt je financovaný z:

• Nórskeho finančného mechanizmu 2014 – 2021 vo výške 33 229 eur

• a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky – Ministerstvo ŽP vo výške 5864 eur, 

• a tiež spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom vo výške 2057 eur.

Chceli by sme sa poďakovať programovým partnerom – donorom za podporu projektu 

Klimatická záhrada



ClimaEdu – Zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a 

prispôsobovaní sa zmene klímy na školách – výzva ACC03

• 28 základných a stredných škôl vybratých z celého Slovenska začalo s podporou

Nórskych grantov a štátneho rozpočtu Slovenskej republiky v celkovej výške takmer

1 000 000 eur realizovať svoje projekty, 5 z nich spolu s nórskym partnerom. Jednou zo

škôl s nórskym partnerom sme aj my a veľmi si vážime, že môžeme rozvíjat bilatelrálnu

spoluprácu s nórskym partnerom a vymieňať si skúsenosti.

• Žiaci v rámci tohto projektu získajú nové vedomosti o súčasných poznatkoch a príčinách či 

dôsledkoch zmeny klímy a opatreniach ako zmenu klímy zmierniť a ako sa jej prispôsobiť.



Klimatická záhrada 



• Príjemca: Stredná odborná škola obchodu a služieb , Športová 1, Rimavská Sobota

• Projektoví partneri:

• Centrum voľného času Relax, Rimavská Sobota relaxrs.webnode.sk

• Základná škola P. Dobšinského, Rimavská Sobota zspdobsinskeho.eu.sk

• Radøy ungdomsskule, Alver kommune, Manger Norway kommune.no 

• Správca programu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Projektoví partneri, príjemca a správca programu:

http://www.relaxrs.webnode.sk/
http://zspdobsinskeho.eu.sk/


O projekte:

• Klimatická záhradaNázov projektu

• Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Názov programu

• Činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia o 
zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene podnebia na 
školách

Výstup programu

• ACC03P12

Kód projektu



Projekt je rozdelený na 3 tvrdé a 5 

mäkkých opatrení a tieto sú sa budú 

realizovať prostredníctvom 8 aktivít.



V našej Klimatickej záhrade
Aj týmito 8 aktivitami chceme podporiť ekologickejší život a zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa 

zmene podnebia :

1. Výstavba KLIMATICKEJ ZÁHRADY

2. Úprava učebných osnov v školskom predmete Trvalo 
udržateľný život v praxi a otvorenie krúžku Zmierňovanie 

dopadov klimatických zmien v praxi

3. Tvorba vzdelávacích materiálov: mapy a letákov Klimatickej 
záhrady, pracovných listov, prezentácií, fotografií, 

audiovizuálnych materiálov a dotazníkov. 

4. Využívanie učebných pomôcok v Klimatickej záhrade počas 
vyučovacích hodín aj v rámci projektu, starostlivosť o Klimatickú 

záhradu a tiež zabezpečenie jej dlhodobej udržateľnosti



5. Publicita

6. Propagačné aktivity - workshopy v Centre voľného 
času, v našej škole a pochod na hlavné námestie za 

účelom informovania verejnosti zmierňovaní a 
prispôsobovaní sa zmenám klímy

7. Redukcia odpadu pomocou kompostérov

8. Upevnenie bilaterálneho partnerstva s partnerskou 
školou projektu z Nórka - Radøy ungdomsskule, Alver

kommune



V rámci projektu sa plánujú tieto tvrdé a mäkké opatrenia na zmiernenie a 

prispôsobenie sa zmene podnebia

Aktivity v zmysle mäkkých opatrení sú:

1. Úprava učebných osnov v školskom predmete Trvalo uržateľný život v praxi, doplnenie praktických častí, otvorenie krúžku 
(voliteľná aktivita pre študentov) 

2. Tvorba vzdelávacích materiálov: * mapy Klimatickej záhrady, * letákov, * pracovných listov, * prezentácií, * videí a * 
dotazníkov, 

3. Využitie Klimatickej záhrady počas hodínn študentov uchádzačov a ostatných žiakov v meste. 
4. Starostlivosť o Klimatickú záhradu a praktické zážitkové učenie a tiež zabezpečenie jej dlhodobej udržateľnosti. 
5. 5. Upevnenie bilaterálneho partnerstva so školou darcovského partnera

1. Výstavba ekodedagogického areálu Klimatická záhrada, ktorý obsahuje: 

* vyvýšené samozavlažovacie záhony, 

* bylinkovú záhradu, 

* domček proti hmyzu, 

* meditačnú záhradu, * pocitový chodník 

2. Redukcia odpadu pomocou kompostérov

3.Menežment vody - dažďové jazero a dažďová záhrada



Výstavba Klimatickej záhrady – aktivita 1 zahŕňa:

Zvýšené samozavlažovacie záhony a kompostér

Kompostér

Zvýšené 

samozvavlažovacie

záhony

Študenti stavebného zamerania 

budú pomáhať pri stavaní 

kompostérov a 

samozavlažovacích vyvýšených 

záhonov s úžitkovými rastlinami 

a bylinkami. Pomôžu tiež s 

prípravnými stavebnými prácami 

pod dohľadom záhradného 

projektanta, učiteľov praktického 

vyučovania a záhradného 

architekta. Vyvýšené záhony sú 

postavené väčšinou z opätovne 

použitého materiálu Záhrada je v 

kontakte s vonkajšou učebňou



Meditačná záhrada s rastlinami, kríkmi a stromami

• Pod vŕbou bielou v zadnej časti pozemku školy sa bude nachádzať         

Meditačná záhrada s rastlinami, kríkmi a stromami v okolí
Ďalšou súčasťou 

ekopedagogického areálu 

Klimatická záhrada bude meditačná 

záhrada situovaná pod obrovskou 

vŕbou a bude slúžiť na výučbu 

viacerých predmetov. Táto oblasť 

bude obklopená rôznymi druhmi 

rastlín a stromov



Dažďové jazierko a dažďová záhrada zásobované dažďovou vodou zo 

strechy školskej budovy

Tu sa bude nachádzať jazero so dažďovou vodou a záhradou s 

dažďovou vodou

Dažďová záhrada a jazero 

postavené v rámci tejto činnosti 

zahŕňajú opatrenia na 

zadržiavanie vody - budovanie 

bioretenčných systémov, ktoré 

tiež pomáhajú šetriť pitnú vodu, 

pretože ju možno nahradiť 

zadržanou vodou, ktorá sa 

použije na zalievanie rastlín a 

napúšťanie jazera



Biologická rozmanitosť sa 

podporuje aj budovaním 

domčekov pre hmyz a 

podporuje ekologické 

záhradníctvo

Hmyzí domček



Outdoorová učebňa s ohniskom

Učebňa v exteriéri, ktorá bude 

pozostávať zo stolov a stoličiek, 

ktoré budú umiestnené na 

existujúcej terase, lavičky budú 

umiestnené pod stromom a okolo 

ohniska. Tento exteriérový nábytok 

môže byť presúvaný podľa potreby 

jednotlivých aktivít.



Pocitový chodník

Na výstavbu pocitového chodníka budú 

použité rôzne materiály, ktoré zahŕňajú 

šišky, trávu, piesok, štrk a kamene, drevo 

a piesok.



Rastliny, kríky a stromy Výsadba pôdopokryvných rastlín 

stromov a kríkov je tiež jedným zo 

spôsobov, ako znížiť emisie 

skleníkových plynov zo záhrad a 

podporiť absorpciu oxidu uhličitého 

pôdou a rastlinami s cieľom pomôcť 

znížiť globálne otepľovanie. Tieto 

rastliny budú zdobiť túto krásnu 

Klimatickú záhradu.



• Aktivita 2

Aktualizácia učebných osnov a implementácia témy 

zmierňovania zmeny klímy a adaptácie na ňu ako súčasť 

učebných osnov existujúceho predmetu - trvalo udržateľný 

život. K predmetu trvalo udržateľný život pridáme praktickú 

environmentálnu výchovu s cieľom naučiť žiakov, ako môžu 

zmeny v životnom štýle a vzorcoch správania prispieť k tomu, 

že sa tak veľa zmení v našom živote. Vytvorenie krúžku: 

Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene podnebia.



• Aktivita 3

Študenti vytvoria mapu a letáky Klimatickej záhrady s pomocou svojich učiteľov 

biológie a trvalo udržateľného života s názvami rôznych rastlín a živočíchov, ktoré sú 

ich súčasťou. Distribuujú tieto propagačné letáky, aby informovali svojich 

spolužiakov, partnerov projektu a verejnosť o praktických činnostiach, ktoré 

prispievajú k zmierňovaniu zmeny podnebia. Počas celého procesu od plánovania, 

výstavby, vzdelávania, praktickej implementácie až po zaistenie udržateľnosti 

projektu budú študenti pripravovať obrazové a audiovizuálne materiály a zdieľať ich 

so všetkými účastníkmi s cieľom motivovať, vzdelávať a inšpirovať ostatných 

študentov a učiteľov. Učiteľ vytvorí prezentácie rôznych tém v učebných pomôckach 

a pracovných listoch. Študenti a učitelia zostavia dotazník. Tieto vzdelávacie 

materiály si budeme vymieňať a zdieľať s našim bilaterálnym partnerom, aby sme si 

mohli vymeniť naše skúsenosti. Všetky tieto vzdelávacie materiály budú prístupné 

online na našej podstránke.

Študenti vytvoria mapu a letáky Climatic Garden s pomocou svojich učiteľov biológie a udržateľného života s názvami rôznych rastlín a živočíchov, ktoré sú ich súčasťou. Distribuujú tieto propagačné letáky, aby informovali svojich spolužiakov, partnerov projektu a verejnosť o praktických činnostiach, ktoré prispievajú k zmierňovaniu zmeny podnebia. Počas celého procesu od plánovania, výstavby, vzdelávania, praktickej implementácie až po zaistenie udržateľnosti projektu budú študenti pripravovať obrazové a audiovizuálne materiály a zdieľať ich so všetk



• Aktivita 4

Študenti našej školy a partnerských organizácií z nášho 

mesta budú študovať v Klimatickej záhrade a uvedomia si 

súvislosť s prírodou a to, že zmierňovanie zmeny podnebia 

je dôležité pre každého. Vytvoria si pozitívny vzťah k 

prírode. Uvedomia si, prečo je dôležité starať sa o životné 

prostredie a sústrediť sa na aktivity zamerané na 

zvyšovanie povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa 

zmene klímy. Študentom tiež ukážeme, ako pestovať 

rastliny a starať sa o ne a o celý kolobeh prírody v 

záhrade. Študenti využijú produkty zo záhrady pri príprave 

jedla v predmete technológia prípravy pokrmov a tiež sa 

naučia kompostovať odpad z prípravy jedla a odpad zo 

záhrady v praktických podmienkach. Počas workshopov a 

hodín budú študenti pod mikroskopom pozorovať zmeny 

vo vode a zloženie štruktúry listov a kríkov vysadených v 

Klimatickej záhrade.



• Aktivita 5

Táto aktivita zahŕňa propagačné aktivity: organizovanie 

otváracej konferencie, kde budeme informovať o: cieľoch, 

aktivitách a míľnikoch projektu; tiež o financovaní z 

nórskych grantov, o bilaterálnej spolupráci so školou z 

Nórska a implementácii projektu. Na konci projektu 

zorganizujeme záverečnú konferenciu informujúcu o 

výsledkoch projektu a naplnení indikátorov projektu. 

Informácie o projekte sprístupníme na podstránke našej 

webovej stránky sosos.sk a budeme ich pravidelne 

aktualizovať o informácie v slovenskom a anglickom 

jazyku. Budeme zdieľať informácie na miestnych webových 

stránkach, v miestnych novinách, na stránkach našich 

partnerov a v miestnej televízii.



• Aktivita 6

Táto aktivita zahŕňa propagačné aktivity uskutočňované v 

rámci tohto projektu a ďalšie informačné podujatia v 

materských, základných a stredných školách v Rimavskej 

Sobote o Klimatickej záhrade a o tom, ako prispieť k 

zmierneniu a prispôsobeniu sa klimatickým zmenám. 

Budeme sa venovať aj informačnému environmentálnemu 

pochodu, prednáškam a workshopom v Centre voľného 

času a na našej škole so zameraním na zvyšovanie 

povedomia o zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene 

klímy. Tieto aktivity budú tiež uverejnené v miestnych 

novinách, na miestnych webových stránkach a na 

webových stránkach škôl a tiež na webových stránkach 

našich projektových partnerov s cieľom osloviť verejnosť a 

informovať o potrebe zmiernenia a prispôsobenia sa 

zmene klímy.



• Aktivita 7

Študenti sa naučia, ako stavať a udržovať kompostéry a 

ako aj prakticky znižovať objem odpadu zo záhrady 

(predmet trvalo udržateľný život) a kuchyne (technológia 

prípravy pokrmov) pomocou kompostérov.



• Aktivita 8

Spoluprácu s našou bilaterálnou partnerskou školou v 

Nórsku Radøy ungdomsskule v Alver kommune

upevňujeme výmenou skúseností v oblasti zmeny klímy  a 

tiež zdieľaním vzdelávacích, praktických a odborných 

informácií a skúseností. Počas tohto procesu budú zo 

strany nórskeho partnera použité experimentálne 

zariadenia na solárnu energiu, miestne pestovanie a 

správy z exkurzie.



Ďakujeme za pozornosť!
http://www.sosos.sk/klimaticka-zahrada-climatic-garden/

https://climate-garden-seconary-vocational-school-of-trade-and-services.webnode.com/

https://www.facebook.com/Sososrs/photos/a.648470895211761/4004468429611974/

Projektová manažérka: monikabrezovicka@gmail.com

www.eeagrants.org

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram

YouTube: EEANorwayGrants

Mail: info-fmo@efta.int

http://www.sosos.sk/klimaticka-zahrada-climatic-garden/
https://www.facebook.com/Sososrs/photos/a.648470895211761/4004468429611974/
mailto:monikabrezovicka@gmail.com
mailto:info-fmo@efta.int

