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• 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

https://www.facebook.com/Radoy.Ungdomsskule/

• Správca programu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky

Projektoví partneri, príjemca a správca programu:

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


Implementácia programu je podporovaná z:

• Nórskeho finančného mechanizmu (NFM) finančným príspevkom 
85%

• Štátny rozpočet prispieva 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

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

• Tiež spolufinancovaný Banskobystrickým samosprávnym krajom vo výške 2057 eur.

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

Klimatická záhrada



• Donorom tohto projektu Nórsky finančný mechanizmus 

(NFM) za podporu zmierňovania zmeny klímy a adaptácie, 

aj v oblasti vzdelávania (ClimaEdu)

• a správcovi programu: Ministerstvo životného prostredia Slovenskej republiky, ktoré 

nás usmerňuje pri realizácii tohto projektu Klimatická záhrada

Vážime si a chceme prejaviť úprimnú vďačnosť



O projekte:

• Klimatická záhradaNázov projektu

• Zmierňovanie a prispôsobovanie sa zmene klímy

Názov programu

• Činnosti zamerané na zvyšovanie povedomia o 
zmierňovaní a prispôsobovaní sa zmene klímy na školáchVýstup programu

• ACC03P12

Kód projektu



Ciele projektu

• Projekt plánuje dosiahnuť klimaticky šetrné správanie medzi ľuďmi, ktorí zažili 

vzdelávací proces v Klimatickej záhrade. Povzbudiť ich, aby sa starali o životné 

prostredie, klímu, zmierňovanie zmeny klímy a adaptáciu na ňu. 

• Toto správanie sa zmení po tom, čo sa účastník stane súčasťou tohto projektu a po 

zapojení sa do vzdelávacieho a praktického konceptu klimatickej záhrady si ľudia 

uvedomia kontext, ako môžeme prispieť a zlepšiť veci v tejto oblasti.

• Vzdelávanie by malo byť prvým krokom, ktorý nám ukáže, ako môžu zmeny v 

životnom štýle a vzorcoch správania prispieť k tak veľkej zmene v našom živote 

a životnom prostredí.



Cieľové skupiny

• Súvisiace so vzdelávaním: študenti bez vekového obmedzenia

• Súvisiace s vekom: deti a mládež (0-17) 

• Súvisiace s menšinami: Rómovia



Dĺžka trvania implementácie projektu : 

18 mesiacov

• Začiatok implementácie projektu: 26. februára 2020

• Plánované ukončenie implementácie projektu: 26. augusta 2022

• Radøy ungdomsskule, 

Alver kommune, 

Manger Norway

• Stredná odborná škola 

obchodu a služieb

• CVČ RELAX, Rimavská Sobota• ZŠ P. Dobšinského 

Rimavská Sobota



Projekt je rozdelený na 3 tvrdé a 5 

mäkkých opatrení a tieto 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 klímy:

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



Aktivita 1
Výstavba Klimatickej záhrady

• Verejné obstarávanie bolo úspešne ukončené a zmluva podpísaná, 

práve sa začala ex post kontrola a po nej vonkajšie práce na realizácii 

tvrdých opatrení projektu Klimatická záhrada

Príprava na výstavbu Klimatickej záhrady

• Prvé práce v exteriéri na príprave výstavby Klimatickej

záhrady sa začali 30. júna 2021

• V rámci prvého míľnika projektu – Príprava výstavby Klimatickej 

záhrady, ktorý sme pre karanténu študentov nemohli realizovať 

v máji, sme sa so študentami dali do práce aj teórie. Vysvetlili 

sme žiakom, čo všetko bude súčasťou Klimatickej záhrady 

a začali sme prvé prípravné výkopové práce. Realizácie tohto 

míľnika sa zúčastnili žiaci odboru murár pod vedením Štefana 

Šimka, Mgr. Viktora Chlpoša a Ing. Moniky Brezovickej.



Aktivita 2

Úprava učebných osnov v 

školskom predmete Trvalo 

udržateľný život v praxi a 

otvorenie krúžku Zmierňovanie 

dopadov klimatických zmien v 

praxi

• v rámci tejto činnosti sa vytvorili a 

prispôsobili učebné osnovy predmetu „Trvalo

udržateľný život“ a krúžku „Zmierňovanie

vplyvov zmeny klímy v praxi „



Aktivita 3

Tvorba vzdelávacích materiálov

• Vzdelávacie materiály boli vytvorené a 

zdieľané na našej webovej podstránke 

Klimatická záhrada (9 pracovných listov a 

prezentácia Deň biodiverzity), tieto sú 

dostupné online), táto aktivita stále 

prebieha



Aktivita 4: 

Využívanie vzdelávacích 

pomôcok v klimatickej záhrade 

počas vyučovania a v rámci 

projektu, starostlivosť o 

klimatickú záhradu a tiež 

zabezpečenie jej dlhodobej 

udržateľnosti

• táto aktivita 4 bude nasledovať po 

dokončení aktivity 1 Výstavba klimatickej 

záhrady



Aktivita 5 

Publicita 

• Otváracia konferencia projektu Klimatická

záhrada podporovaného z nórskych grantov

sa konala 12. mája 2021

• Článok o klimatickej záhrade z nórskych

grantov bol publikovaný v regionálnom

periodiku Gemerske zvesti, kde sme informovali

verejnosť o projekte

• Reklama o projekte bola zverejnená školskej  

fb stránke



Aktivita 6

Propagačné aktivity 

• 27. mája 2021 sme mali prezentáciu o projekte

Klimatická záhrada podporený z Nórskych

grantov na Obchodnej akadémii v Rimavskej

Sobote.

• Chceli sme tento projekt prezentovať na 

rôznych školách a inštitúciách, bohužiaľ 

pandemická situácia nám neumožňuje 

pokračovať v tejto činnosti.



Aktivita 7

Redukcia odpadu pomocou 

kompostérov

• Túto činnosť začneme po realizácii aktivity 1 

Výstavba klimatickej záhrady.



Aktivita 8 

Upevnenie bilaterálneho 

partnerstva s partnerskou školou 

projektu z Nórka - Radøy

ungdomsskule, Alver kommune

• Dňa 1. júna 2021 sme mali prvé online

stretnutie so žiakmi nórskej školy Radøy

ungdomsskule, Alver kommune, Nórsko pod

vedením učiteľa Arve Skjellangera.

• Sme v kontakte a vymieňame si informácie

v oblasti zmierňovania a prispôsobovania

sa zmeny klímy.



Ďakujeme pekne za vašu pozornosť!

www.eeagrants.org

Facebook, Twitter, LinkedIn, Instagram

YouTube: EEANorwayGrants

Mail: info-fmo@efta.int

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/

Project manager: monikabrezovicka@gmail.com

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

