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Slovník cudzích slov žurnalistiku nazýva krátko – 
novinárske remeslo alebo novinárstvo.  Keď však 

chceme byť presní, tak o žurnalistike hovoríme ako o 
odbore popisujúcom novinársku činnosť.

Novinárska činnosť

Je to vlastne spôsob práce, počas ktorej získavame 
informácie o rôznych témach. Keď máme k téme 
dostatočné množstvo informácií,  musíme ich spracovať 
do konečnej podoby. Cieľom novinárskej činnosti je 
poskytnúť získané informácie verejnosti. Ľudia sa tak 
môžu veľmi rýchlo dozvedieť o najnovšom dianí kdekoľvek 
na svete.

KRÁTKO 
Z TEÓRIE

Motto:
Ten, kto má pod kontrolou prítomnosť, má v rukách 
budúcnosť. Ten, kto má pod kontrolou minulosť, ovláda 
prítomnosť.      

Gaius Julius Caesar

Je to priestor, kde sa odpovedá na šesť základných otázok:

Čo? Kto? Kedy? Kde? Ako? Prečo?

Čo? – sa stalo.

Kto? – to urobil, alebo kto to povedal.

Kedy? – sa to stalo.

Kde? - sa to stalo.

Ako? – sa to stalo.

Prečo? – sa to stalo.

Cieľom je odpovede na vyššie spomenutých šesť otázok 
podať jednoducho a prehľadne. Odpovede by mali byť 
objektívne (nesmú nikomu neprávom ubližovať alebo 
niekoho bezdôvodne vykresľovať v lepšom svetle, 
než je v skutočnosti).

Čo je to spravodajstvo

Už v raných časoch ľudskej civilizácie sa objavovali rôzne spôsoby zbierania informácií. Staroveké a stredoveké civilizácie mali svojich historikov a pisárov. Písalo sa na hlinené a voskové tabuľky, v neskorších dobách na zvitky a do kníh. Väčšie mestá mali hlásičov, ktorí na verejných zhromaždeniach informovali o dôležitých správach.

Prvým skutočným krokom k rozšíreniu novinárskeho remesla bolo vynájdenie novín v 17. storočí. Veľmi dôležitý bol taktiež fakt, že čítať a písať vedelo stále viac ľudí.  Druhým veľkým krokom bolo rozšírenie vynálezu telegrafu a neskôr rádia do domácností ľudí. Každý tak mohol vedieť okamžite o akejkoľvek udalosti, kdekoľvek na svete.

Krátko z histórie 

ČO JE 
ŽURNALISTIKA 
A AKO SÚVISÍ 

S EKOLÓGIOU?
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Prvé noviny vznikli v roku 1605 v Nemecku 
v meste Štrasburg (dnes Francúzsko).

Viac ako tretina celkovej populácie na Zemi 
využíva internet.

Prvá rádiostanica mala názov KDKA a začala 
svoje vysielanie v roku 1920 v Pittsburghu.

Na Slovensku začal rozhlas vysielať v roku 
1926.

  Viete, že...?

Ťažba ropy na Aljaške 

Žurnalisti, spolu s ochranármi, 
dokázali otvoriť diskusiu ohľadom 

dopadov ťažby ropy na Aljašku. 

Táto oblasť patrí medzi posledné 
nedotknuté časti prírody na svete. 
Ťažobné spoločnosti však svojou 
činnosťou narúšajú tento jedinečný 
ekosystém. Aj keď sa nepodarilo 
problém vyriešiť, boli prijaté mnohé 
opatrenia, výrazne sprísňujúce 
podmienky na ťažbu.

Žurnalistika a ekologické kauzy
Odlesňovanie 

dažďových pralesov  

Vďaka žurnalistickej 
práci sa podarilo 

ukázať svetu, ako veľmi 
poškodzujeme dažďové 
pralesy ich klčovaním. Vďaka 
žurnalistike vznikol mediálny 
a verejný tlak na spoločnosti 
a politikov, ktoré toto 
klčovanie v tichosti robili 
alebo tolerovali. Problém sa 
dodnes nepodarilo vyriešiť. 
Podarilo sa však prijať 
množstvo opatrení, ktoré 
výrazne spomalili ničenie 
dažďového pralesa.

Mnohokrát sa plánujú aktivity, ktoré by mohli poškodiť prírodu a ľudské zdravie. Žurnalistika opäť môže upozorniť na tieto potenciálne. Môže do diskusie prizvať odborníkov a podporiť zároveň viac uhlov pohľadu na riešenie situácie.

Po druhej svetovej vojne nastal rozvoj 
televízie. Obraz prevzal na viac ako 

štyri desaťročia hlavnú úlohu v rámci 
žurnalistickej práce.

Moderná žurnalistika by sa nezaobišla bez 
použitia internetu v rôznych mobilných 
zariadeniach. V reálnom čase tak vie 
žurnalista byť v spojení s akýmkoľvek 
miestom na Zemi. Vieme sa tak dostať 
okamžite k takým informáciám, o ktoré 
máme záujem.

Krátko z histórie 

Čo podľa vás znamená slovo „žurnalistika“?

Zistite, aké percento populácie na Slovensku využíva internet.

Zistite, z akého jazyka pochádza slovo „žurnalistika“.

Predstavte si, že žijete v roku 1705.  Skúste napísať krátky článok, v 
ktorom sa budete ľuďom, ktorí majú strach zo zatmenia Slnka, snažiť 
vysvetliť, prečo zatmenie vzniká a že sa ho nemajú prečo obávať.

Potom skúste napísať článok, ktorý má ľudí presvedčiť, že sa majú 
zatmenia báť a následne porovnajte oba články. V čom sa odlišujú?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Dobrou otázkou pre tých, ktorí sa chcú o žurnalistike 
dozvedieť niečo viac, je: Kto je to žurnalista? Čo 

konkrétne je jeho prácou? Ako ju vykonáva?

Žurnalista je ľudovo povedané – novinár. Ako nám už 
slovo samotné napovedá, odvodené je to od slova noviny 
(keďže noviny boli prvým žurnalistickým komunikačným 
kanálom). Novinár bol teda človek, ktorý písal články do 
novín na rôzne témy. S rozvojom techniky sa však okruh 
žurnalistov zväčšil. Každé médium (televízia, rádio, atď.) 
má svojich špecifických pracovníkov.  Všeobecne sa im 
však všetkým zvykne hovoriť novinári, aj keď mnohí nikdy 
do novín nepísali.

Každá z foriem novinárskej práce je v niečom iná a 
vyžaduje iné pomôcky. Rozhlasový novinár potrebuje 
hlavne diktafón, na ktorý zaznamenáva zvuk. Televízny 
novinár zase potrebuje kameru, internetový fotoaparát. 
Kombinácia týchto pomôcok je pri práci novinára často 
nevyhnutná. Všetko záleží od druhu reportáže, ktorú 
novinár potrebuje vytvoriť.

Práca novinára nie je obmedzená vekom, a preto ju môžu 
robiť aj mladí ľudia, ak majú dobrý nápad, sú všímaví a 
majú k dispozícii správne nástroje.

S rozšírením moderných technológií, ako sú fotoaparáty 
a mobilné telefóny, nie je problém, aby hocikto zachytil 
na tieto prístroje svoju reportáž. Pomocou fotoaparátov, 
ale aj telefónov, sa v súčasnosti dajú fotiť pekné obrázky, 
točiť videá a nahrávať zvuk.

Zistite, kedy a komu sa udeľuje Pulitzerova cena.
Viete zistiť, kto ju založil?

Zistite, ktorý bol prvý novinársky internetový portál na Slovensku.

Predstavte si, že ste sa strojom času preniesli do roku 1900. Vysvetlite 
dobovým ľuďom naše moderné spôsoby komunikácie, ako je internet 
a mobilná komunikácia. Myslite však pri tom na to, že moderné výrazy 
by pre nich boli úplne neznáme.

KTO JE TO
ŽURNALISTA?

  

Úlohy:

Hodnoty a zásady, ktoré by mal novinár ctiť a 

hájiť, sú: 

sloboda, spravodlivosť, slušnosť, nestrannosť, 

vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, 

pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné 

overovanie faktov

Novinárska práca sa vykonáva v rôznych podobách a rôznymi prostriedkami. Ako sme už načrtli, amatérskym novinárom sa v dnešnej dobe môže stať takmer každý. Čoraz ľahší prístup k internetu, ľahko dostupné technológie (napr. fotoaparáty a videokamery v mobilných telefónoch) a hlavne sociálne siete nám umožňujú zdieľať informácie prakticky hneď v momente, keď ich zdokumentujeme.

Keď sa chceme novinárskemu remeslu venovať do väčšej hĺbky, je dobré poznať, akými formami ho vieme vykonávať. Základné formy sú:

Fotoreportáž a videoreportáž

Foto a videoreportáž zachytáva udalosť alebo správu na obrazový materiál (video aj fotografia). 

Zvuková reportáž

Zvukové reportáže sa používajú hlavne v rozhlase. Zvuková reportáž sa však zvykne robiť aj k videám. 

Písaná a internetová reportáž

Písaná reportáž je stále veľmi preferovanou formou komunikácie novinárov. Napísaný článok je ľahké uschovať, odoslať alebo upravovať.

Hodnoty žurnalistu
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Etický kódex je súbor základných pravidiel správania 
novinára. Vytvorený bol Slovenským syndikátom 

novinárov. Keď budeme vychádzať priamo zo zámeru 
tejto organizácie, zistíme, že hovorí o tom, ako sa má 
novinár správať, čo má robiť a čo by robiť nemal. Má 
mu slúžiť ako návod k práci a ako etická norma pri 
rozhodovaní. Etický kódex má taktiež význam v rámci 
informovanosti verejnosti o práci novinárov a redakcií.

Hodnoty a zásady, ktoré by mal novinár ctiť a 

hájiť, sú: 

sloboda, spravodlivosť, slušnosť, nestrannosť, 

vyváženosť, objektivita, poctivosť, čestnosť, 

pravdivosť, zodpovednosť a dôsledné 

overovanie faktov

Novinárska práca sa vykonáva v rôznych podobách a rôznymi prostriedkami. Ako sme už načrtli, amatérskym novinárom sa v dnešnej dobe môže stať takmer každý. Čoraz ľahší prístup k internetu, ľahko dostupné technológie (napr. fotoaparáty a videokamery v mobilných telefónoch) a hlavne sociálne siete nám umožňujú zdieľať informácie prakticky hneď v momente, keď ich zdokumentujeme.

Keď sa chceme novinárskemu remeslu venovať do väčšej hĺbky, je dobré poznať, akými formami ho vieme vykonávať. Základné formy sú:

Fotoreportáž a videoreportáž

Foto a videoreportáž zachytáva udalosť alebo správu na obrazový materiál (video aj fotografia). 

Zvuková reportáž

Zvukové reportáže sa používajú hlavne v rozhlase. Zvuková reportáž sa však zvykne robiť aj k videám. 

Písaná a internetová reportáž

Písaná reportáž je stále veľmi preferovanou formou komunikácie novinárov. Napísaný článok je ľahké uschovať, odoslať alebo upravovať.

Motto:
Novinár je spisovateľ, ktorého fantázia by mala byť 
obmedzená realitou.

Gabriel Laub

Prvý internetový portál na Slovensku vznikol v roku 
1995.

New York Times – populárne americké noviny – získali 
vo svojej histórii 101 Pulitzerových cien. Je to zároveň 
najväčší počet týchto ocenení pre jedny noviny na 
svete.

Najčítanejšie noviny na svete sú Yomiuri Shimbun 
z Japonska. Denne vychádzajú v počte 10 miliónov 
výtlačkov. Druhé miesto drží taktiež Japonsko s 
novinami Asahi Shimbun v dennom počte 7 miliónov 
výtlačkov.

  Viete, že...?

Formy novinárskej práce  

Etický kódex 
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Ak má byť cieľom novinárskej práce reportáž 
v písanej podobe, pri príprave takejto 

reportáže je možné použiť rôzne pomôcky. Tou 
najzákladnejšou je pero a papier, na ktorý si počas 
trvania udalosti zaznamenávame poznámkovým 
spôsobom najdôležitejšie body danej udalosti. 
Potom pri vytváraní konečného textu reportáže 
sa opierame o vytvorené poznámky, ktoré nám 
pomáhajú rozpamätať sa na ostatné detaily 
udalosti, ktoré sme si nestihli zapísať.

Pri väčšine druhov písaných reportáží sa odporúča 
aj vyhotovenie fotografického materiálu, ktorý 
bude doprevádzať text. Okrem toho nám môžu 
fotky pomôcť rozpamätať sa na detaily, ktoré sme 
si taktiež nestihli zapísať na papier, alebo sme na 
ne zabudli.

V prípade internetovej reportáže je možné k 
napísanému textu pripojiť aj krátke video, ktoré 
dokreslí a doplní, čo nebolo v texte alebo na 
fotografiách úplne objasnené. Prácu s troma 
médiami - text, fotografie, video - využívajú hlavne 
moderné internetové noviny a magazíny.

Koľko slov má slovenčina?

Koľko slov používame v bežnej, hovorovej reči?

Kto vydával prvé Slovenské noviny, v ktorom roku to bolo a ako sa volali?

Naučte sa každý deň, po dobu jedného týždňa, jedno nové, cudzie slovo. Osvojte si jeho význam. Po týždni napíšte krátky 
článok, v ktorom použijete všetkých sedem nových, cudzích slov. 

Predstavte si, že ste redaktor na finále majstrovstiev sveta v hokeji. Vytvorte krátku audio reportáž, ktorá má priblížiť 
atmosféru na štadióne a priebeh stretnutia.

Vytvorte zaujímavý fotografický autoportrét, ktorý bude vyjadrovať vaše aktuálne pocity.

AKO VYTVORIŤ PÚTAVÝ 
A VÝSTIŽNÝ ČLÁNOK

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:

Motto:
Nemať žiadnu myšlienku a predsa ju vedieť vyjadriť 
– to značí skutočného novinára.

Karl Kraus
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Existuje niekoľko odlišných zameraní článkov. 
Zameranie meníme podľa cieľovej skupiny a zároveň 

podľa účelu, aký má článok plniť.

Poznáme články spravodajské, v ktorých novinár 
poskytuje opis určitej situácie a udalosti tak, ako sa 
stala, bez vlastných názorov alebo iných vlastných 
myšlienok. Takýto text by mal opisovať aktuality.

Ďalej poznáme články odborné, v ktorých novinár 
poskytuje náhľad na určitú problematiku. Článok 
nestráca na aktuálnosti ani po dlhšej dobe (v prípade, 
že sa v danej oblasti neobjavia novšie znalosti, 
vyvracajúce tie staré). Novinár opäť neposkytuje 
vlastný názor na problematiku, ale informuje o faktoch 
a zisteniach.

Ďalšou kapitolou sú komentáre a editoriály – v nich 
novinár vyjadruje vlastný názor na určitú problematiku, 
na určitú situáciu. V takýchto typoch článkov by sa mal 
novinár snažiť o čo najobjektívnejšie zhodnotenie. Ďalej 
môže novinár poskytnúť svoj pohľad na problematiku, 
prípadne aj viac detailov, prečo má aktuálny názor. 
Komentár a editoriál má veľký význam v momente, ak 
ho píše uznávaný novinár. Môže tak ovplyvniť názory 
ľudí a poskytnúť aj podnet k určitému správaniu 
(napríklad pred voľbami môže ovplyvniť názor voličov). 

Samostatnou kapitolou sú články bulvárne, kde sa 
novinár snaží čitateľa šokovať. Snaží sa priniesť čo 
najsilnejšiu a najemotívnejšiu informáciu. Často sa 
neštíti porušovať etický kódex, len aby mohol priniesť 
požadovanú informáciu. V spoločnosti je stále väčší 
záujem o takýto typ informácií. Bohužiaľ však takéto 
informácie nemajú žiadnu hlbšiu hodnotu. Nič nás 
nenaučia. Dokonca nám znižujú súdnosť a rozhľad, 
podporujú stereotypné myslenie a podsúvajú nám 
polopravdy a ničím nepodložené informácie. Takto 
nám môže uniknúť mnoho dôležitých a pre náš život 
podstatných momentov a informácií. Na bulvárne 
články by sme mali hľadieť veľmi kriticky, pretože 
väčšinou bývajú napísané tak, aby iba zaujali.

Delenie typov článkov je omnoho hlbšie a viac 
rozvetvené. Tu sme uviedli iba niektoré, základné a 
podstatné delenia. Každý so záujmom o žurnalistiku by 
mal časom získať prehľad o ďalších formách a štýloch.

Aké články poznáme?

Najrýchlejší človek v písaní na PC klávesnici je Michael 
Shestov. Píše rýchlosťou 17 písmen za sekundu. Bez chyby!

Ten istý človek rozumie až dvadsiatim siedmim svetovým 
jazykom. Rekord však drží Emil Krebs, ktorý plynule rozprával 
v šesťdesiatich ôsmich svetových jazykoch. 

Športové novinárstvo sa dlhé roky pokladalo za odbor pre 
málo talentovaných novinárov.

  Viete, že...?
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Ako sa správne 
pýtať

Novinár si musí zodpovedať na niekoľko základných otázok. 
Tieto otázky sú na prvý pohľad veľmi podobné šestici 
spravodajských otázok - Čo? Kto? Kedy? Kde? Ako? Prečo? 
Na druhý pohľad sa však jedná o otázky, ktoré vedia byť 
omnoho ťažšie zodpovedateľné.

- Pre koho článok píšeme? Kto sú jeho čitatelia? Čo
 očakávajú a prečo budú článok odo mňa čítať?
- Čo chcem článkom povedať? Chcem informovať,
 pobaviť alebo nebodaj šokovať? 
- Aký komunikačný kanál použijem? Kde budú čitatelia
 môj článok čítať? Ide o odborný kanál pre veľmi úzku
 skupinu čitateľov? Prípadne o kanál určený pre
 širokú verejnosť? Alebo sa jedná o časopis pre deti?

Otázok, ktoré si môže novinár klásť, je veľa a je veľmi ťažké 
ich všetky spísať na jedno miesto. Každá situácia si môže 
vyžadovať iné otázky. Dôležité však je vždy pred písaním 
článku zamyslieť sa nad cieľmi a obsahom. Každý si tak 
môže vytvoriť vlastný súbor otázok. Najdôležitejšími však  
vždy ostanú čitatelia, pre ktorých novinári robia svoju 

prácu.

Motto:
Kto vie málo, veľa hovorí, kto vie veľa, mlčí. 

Rousseau

Prečo a čo sa mám pýtať?

Myšlienky sú tvorené systémom elektrických a 
chemických procesov v mozgu.

Existujú ľudia, ktorí natoľko veria svojim myšlienkam, že 
ich považujú za skutočnosť, avšak žiadne z nich sa nikdy 

nestali.

  Viete, že...?

Začneme tentoraz bez nich... Skúste len ticho sedieť a na 
nič nemyslieť, ale úplne na nič – uvidíte, že táto aktivita je 
ťažšia, ako sa na prvý pohľad zdá.

Zahrajte sa klasickú hru – hádaj, na čo myslím. Skúste sa pri 
tom precízne zamerať na systém a obsah otázok. Vysvetlite 
systém a postupnosť kladenia otázok.

Napíšte na papier desať otázok, na ktoré by ste nikdy 
nechceli poznať odpoveď. Vysvetlite prečo.

Napíšte desať otázok, na ktoré by ste chceli poznať odpoveď. 
Komu by ste tieto otázky položili?

 

 

 

Otázky:

 

Úlohy:
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Slobodná a demokratická spoločnosť musí fungovať otvorene 
k svojim občanom. Ľudia majú právo slobodne prejavovať 

svoje názory. Rovnako je veľmi dôležité, aby ľudia mali možnosť 
nahliadnuť do fungovania rôznych štátnych a verejných inštitúcií.

Kto sa môže pýtať a čo sa môže dozvedieť?

Pýtať sa môže prakticky ktokoľvek – deti, cudzinci a aj ľudia bez 
štátnej príslušnosti. Pýtať sa môže všetkých verejných inštitúcií, 
ktoré pracujú s verejnými financiami.

Pýtať sa môžeme: písomne, ústne, faxom, elektronickou poštou 
alebo iným technicky vykonateľným spôsobom. Takáto žiadosť 
musí obsahovať meno, adresu alebo sídlo toho, kto sa pýta. Ďalej 
informácie, ktoré chce zistiť. Človek môže dokonca navrhnúť 
spôsob, akým sa k informáciám treba dopracovať. Žiadať tak môže 
o všetky verejné informácie. Výnimkou sú iba tie, ktoré sú uzavreté 
ako tajné. 

Odpoveď musíme podľa zákona dostať do ôsmych pracovných dní. 
Výnimočne sa táto lehota môže predĺžiť o ďalších osem pracovných 
dní (ak ide o veľmi zložité informácie).

Ako získať informácie?

Myšlienky sú tvorené systémom elektrických a 
chemických procesov v mozgu.

Existujú ľudia, ktorí natoľko veria svojim myšlienkam, že 
ich považujú za skutočnosť, avšak žiadne z nich sa nikdy 

nestali.

Už Cézar vedel, že mať viac informácií, ako 
ostatní, je základom moci.

Podľa Platóna a Aristotela môže demokracia 
fungovať, iba ak je v nej toľko ľudí, ktorí sa 
zmestia na jednu zelenú lúku. Prečo? To preto, 
aby sa prvý aj posledný človek navzájom počuli.

  Viete, že...?

Zistite, ktoré informácie patria medzi tajné.
Prečo ich štát tají? Je to potrebné?

Zistite, ktoré organizácie pracujú s verejnými 
financiami.
Aké otázky je potrebné sa ich pýtať? Prečo?

Stanovte okruhy, ktoré by ste sa vy sami chceli 
opýtať.
Dohodnite sa na troch otázkach, ktoré skutočne 
položíte verejným inštitúciám. Nebojte sa, každý 
má právo na prístup k informáciám.

  

Úlohy:

Slobodný prístup
k informáciám

Motto:
Nie je ťažké hovoriť, ťažké je hovoriť pravdu. 

Josef Poláček
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Táto publikácia je súčasťou projektu Bio-profily miest a obcí Slovenska. Vaše výsledky môžete zaznamenať aj 
do elektronických záznamových kariet na www.sombio.sk. Na stránke prebehne automatické vyhodnotenie 
a vy sa môžete spolu s vašou samosprávou zapojiť do celoslovenského vyhodnocovania bioprofilov miest a 
obcí.

Projekt: slobodný prístup 
k informáciám

V našom okolí existuje mnoho ekologických problémov. K riešeniu niektorých z nich vie prispieť každý jeden z nás. Sú však 
aj také, ktoré si vyžadujú opatrenia a prístup ľudí, ktorí zastupujú mesto alebo dokonca aj samotný štát. Tak ako sme už 
spomenuli v predošlej kapitole, jedným z práv všetkých občanov je možnosť sa týchto ľudí pýtať a dostať odpoveď.

Ekologické problémy môžeme rozdeliť na globálne a lokálne. Globálne problémy sú tie, ktoré postihujú celý svet. Lokálne 
sú tie, ktoré sa týkajú konkrétnej oblasti. Niekedy sú problémy lokálne a globálne zároveň.

My sa budeme zaoberať lokálnym problémom a spôsobom, ako ho rieši vaša samospráva. Samospráva je taký celok alebo 
organizácia, ktorý môže rozhodovať o svojich problémoch sám. Napríklad mesto môže rozhodovať o výsadbe zelene a 
nemusí sa pritom pýtať premiéra či prezidenta. 

Najskôr si stanovte tému, s ktorou chcete za samosprávou prísť. Téma by sa mala týkať environmentálnej sféry. Môžete 
sa opýtať na aktuálny problém alebo aj na to, aké kroky sa pripravujú do budúcnosti vo vašej obci (smerom k ochrane 
životného prostredia alebo k odstraňovaniu negatívnych následkov z minulosti).
V stanovenej téme si potom pripravte štyri otázky. Ich cieľom je tému rozviesť viac do hĺbky.

Vaša práca bude mať dva ciele. Prvý je zistiť, ako samospráva pristupuje k riešeniu vami stanovenej témy. Druhý cieľ je zistiť 
spôsob, akým s vami vaša samospráva komunikovala. Jednotlivé výsledky zaznamenajte do záznamovej karty.
Pri kladení otázok používajte ako odpoveď bodovú škálu od 1 do 5, kde 1 je najhoršie a 5 najlepšie hodnotenie. Ak nenájdete 
vhodnú tému, môžete sa inšpirovať príkladom otázok na ďalšej strane, kde sa pýtame na situáciu s odpadmi v obci. 

Hodnotenie druhého cieľa môžete robiť podľa menšej tabuľky na ďalšej strane. Na záver urobte súčet všetkých ôsmich 
hodnotení. V každom hodnotení platí, že čím je číslo bližšie k hodnote 5, tým je hodnotenie samosprávy lepšie.

Nakoniec všetky body sčítajte. Maximálny počet, ktorý sa dá dosiahnuť je 40 bodov = 100%. Prerátajte vami dosiahnuté 
body na percentá a o výsledku diskutujte.

Pýtať sa môžete osobne, mailom alebo poštou, prípadne telefonicky – podľa vašich možností a dostupnosti. Pri voľbe 
vhodného spôsobu sa poraďte s učiteľom. S vaším učiteľom si môžete zorganizovať aj hromadnú návštevu na samospráve. 

V rámci tejto návštevy položte vybrané otázky kompetentnej osobe.

Lokálny bioindikátor - prístup samosprávy k riešeniu ekologických otázok

Postup práce na projekte
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Záznamová karta
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Záznamová karta
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Motto:
Strašný svet - človek ovláda prírodu skôr, ako sa naučil ovládať sám seba.

Albert Schweitzer
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