
VÝSLEDKY MEZINÁRODNÍ SÚŤAŽE EKOPLAKÁT 2014 
 
OS TRIANON Český Těšín a OZ TRIANON SK z Martina, ve spolupráci s CEGI a dalšími partnery v rámci programu 
přeshraniční spolupráce Slovenská republika – Česká republika 2007-2013 realizují projekt DNI ENERGIE. Jeho 
součástí byla mezinárodní výtvarná soutěž žáků a studentů – EKOPLAGÁT 2014. Regionální kola se konala a byla 

vyhodnocena v Českém Těšíne, Martině a v Jastrzębie-Zdrój. 
 
Z regionálních kol putovaly všechny oceněné práce do Českého Těšína, kde se konalo mezinárodní kolo 
soutěže. Porota opět hodnotila díla žáků a studentů gymnázií z Polska, Česka a Slovenska. Úroveň 
Ekoplakátů označila jako velice dobrou, proto udělila několik prvních, druhých a třetích míst. 
 
1. místo: 

 Ty decydujesz… - exp. č. 5, Patryk Marcol 5.B, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego w Jastrzębiu-Zdrój PR 
 Sběrem odpadu – šetříš planetu – exp. č. 1, Jakub Michalička 8.A, Gymnázium, Mírová 1442, Karviná ČR 
 Voda je život - Nicol Vrtiaková, ZŠ Hany Zelinovej, Vrútky      SR  

2. místo: 
 Voda je život - Michaela Nátna, ZŠ s MŠ J. V. Dolinského       SR 
 Voda je život - Natália Ličková, ZŠ Mošovce        SR 
 …a co bude dál ? - exp. č. 7, Veronika Pyšková 4.B, Gynázium Třinec      ČR 
 Chraňme Zemi dokud je čas - exp. č. 12, žáci 4. třídy, ZŠ Nýdek      ČR  

3. místo: 
 Voda je život - Tereza Chovancová z Evanjelickej spojenej školy v Martině     SR 
 Nezatěžujme naši zemi - exp. č. 13, žáci 9. třídy, ZŠ Slovenská, Karviná      ČR 
 Zeby Ziemia byla zdrowa… - exp. č. 2, Emilia Lukasiewicz kl. II.A, Zespół Szkół Mistrzostwa Sportowego  

w Jastrzębiu-Zdroj           PR 

 
Ekoplakáty byly vystaveny ve veřejných prostorách a to v rámci Dni energie v tělocvičně Evanjelickéj 
spojenéj školy v Martine, dále v rámci EKOHAPPENINGU na Náměstí ČSA v Českém Těšíně, v prostorách 
Kulturního a společenského střediska Střelnice a ve vstupní hale OS TRIANON, kde byla trvalá výstava 
(červen-srpen) nejlepších exponátů. Ceny vítězům odevzdají představitelé OS TRIANON a CEGI na 
slavnostních příležitostech na podzim, když se mládež vrátí do škol. 
Velké poděkování patří všem mladým výtvarníkům, ředitelům škol, které se do soutěže zapojili 
a pedagogům, kteří soutěžící vedli. Vždyť právě takovéto aktivity probouzí v mládeži přirozený zájem o naše 
životní prostředí a jeho ochranu. Abychom vlastní lhostejností, neznalostí a nezájmem nedovolili různým 
chamtivcům drancovat naše společné přírodní bohatství, znečišťovat vodní zdroje či jiným způsobem 
poškozovat naši přírodu. 
 
Cenu PRO NEJAKTIVNĚJŠÍ ŠKOLU V MEZINÁRODNÍCH EKO AKTIVITÁCH za rok 2014 obdržela Evanjelická 
spojena škola v Martine. 
 
KERAMICKOU CENU pro Nejaktivnější školu v mezinárodních EKO aktivitách vyrobili žáci ZŠ Slovenská v 
Karviné.  
 
Zvláštní cena: Příběh a model ŽIRAFA, autoři: žáci – členové ekohlídky Kopretiny: Musilová Marie, Banert 
Nikolas, Lukáčová Adéla – pod vedením Mgr. Jany Čechovské vyrobili žirafu.  
„My totiž jako škola podporujeme každoročním finančním darem ve výši 5 000,- Kč chov žirafy Orionky 
v ostravské ZOO. A tak tedy nyní máme jednu i ve škole. Na výrobu jsme upotřebili staré krabice ze zářivek, 
trubičky z toaletního papíru, starou deku, kulaté krabičky z tavených sýrů, zbytky špagátů a pak trochu 
barev.“          ZŠ Slovenská Karviná 
 
Zájemci o tuto formu soutěže už od této chvíle mohou připravovat exponáty pro soutěž v roce 2015. Sběr 
exponátů pro regionální kolo je v měsíci dubnu (4/2015). Nominace do mezinárodního kola v měsíci květnu 
(5/2015). 
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