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NA SLOVENSKU ODŠTARTOVALA CELONÁRODNÁ
VEDOMOSTNÁ ZOOLOGICKÁ SÚŤAŽ
Slovensko bude mať po prvýkrát možnosť spoznať najlepších mladých
zoológov v krajine! Súťažiť sa bude v štyroch kategóriách.
Organizátorom súťaže sú Zoo Bojnice, OZ Kremnické vrchy a Knižnica
Jána Kollára v Kremnici. Spoluorganizátormi sú MŽP SR, ŠOP SR,
SMOPAJ, SZO pri SAV a SAŽP.
"Po prvýkrát na Slovensku budeme mať možnosť spoznať najlepších mladých zoológov, v štyroch
kategóriách: materské školy, I. stupeň ZŠ, II. stupeň ZŠ a stredné školy. Naším cieľom je vytvoriť súťaž, ktorá
bude mať tradíciu a dobré referencie. Všetko potrebné o súťaži a registrácii nájdete na našej webovej
stránke,“ uviedla vedúca odboru marketingu a propagácie Zoo Bojnice Andrea Klasová, organizátorka
a odborná garantka Slovenskej zooolympiády.
Slovenská zooolympiáda je prvá súťaž svojho druhu, ktorá má za cieľ netradičným spôsobom nájsť v radoch
detí, žiakov a študentov najlepších mladých zoológov na Slovensku. Žiaci a študenti slovenských škôl majú
šancu zabojovať vo vedomostnej súťaži, ktorá je venovaná svetu zvierat.
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„Súťaž bude náročná, ale zaujímavá. Súťažné otázky sme zbierali niekoľko mesiacov priamo v teréne, teda
nepôjde o žiadne testy, teóriu či poznatky zo školských lavíc. Súťažiaci sa budú musieť popasovať s rôznymi,
ale skutočnými znakmi divožijúcich zvierat. Tieto veci sa však v škole nemôžu naučiť, preto sme zvolili formu
povinných prednášok, ktoré súťažiaci budú musieť absolvovať, aby získali minimálnu prax a aspoň základné
poznatky“ prezradil o súťaži riaditeľ OZ Kremnické vrchy, odborný garant a organizátor súťaže Jaroslav
Slašťan.
Myšlienka projektu Slovenská zooolympiáda si získala priazeň a spoluprácu mnohých partnerov, ktorí ocenili
inovatívny prístup, kreatívne myslenie autorov projektu, okruhy súťažných tém a ich spracovanie.
Do 1. ročníka jedinečnej súťaže Slovenská zooolympiáda sa môžu zapojiť všetky školy v SR, ktoré môžu
do každej súťažnej kategórie nominovať max. 3 svojich žiakov. Hlavnou podmienkou pre účasť v súťaži je
absolvovanie povinných prednášok, cez ktoré lektori pripravia súťažiacich na 4 súťažné okruhy. Termín
podania prihlášok cez súťažné formuláre je do 31. marca 2017.
Hlavným cieľom súťaže

je oceniť a vyzdvihnúť najlepších zoológov z radov materských, základných

a stredných škôl. Poslaním súťaže je zvýšiť záujem detí, žiakov a študentov slovenských škôl o zoológiu,
ekológiu a ich environmentálne povedomie. Súčasne má súťaž prispieť k zlepšeniu informovanosti
a angažovanosti v otázkach životného prostredia a k zvýšeniu environmentálneho povedomia verejnosti
vrátane posilnenia spolupráce a komunikácie so zainteresovanými skupinami.
Bližšie informácie nájdete na: www.zoobojnice.sk a www.kjkk.sk
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