
  
   
 
 
 
 

 

                                                                                                               

                                                                                          V Košiciach 29. januára 2018 
Vážená pani riaditeľka / Vážený pán riaditeľ,  

 
 Botanická záhrada UPJŠ v Košiciach organizuje tento rok už deviaty ročník projektu BOTANIKIÁDA. Projekt je 
určený žiakom piateho ročníka základných škôl a ich pedagógom biológie v Prešovskom a Košickom kraji. 

BOTANIKIÁDA 2018 nesie podtitul „Botanika na tanieri“. 
 

  Z dôvodu zabezpečenia čo najobjektívnejšieho priebehu registrácie škôl do projektu, bude v  tomto roku 
prebiehať registrácia formou on-line formulára. Úspešné odoslanie formulára a obdŕžanie spätného mailu nahrádza 
prihlášku do projektu. Do projektu bude zaregistrovaných prvých 100 základných škôl (+ traja náhradníci). On-line 

formulár nájdete na  
 

https://forms.upjs.sk/botanikiada 

 

Registrácia bude spustená 12.2.2018, o 8:00 hod., po naplnení kapacity bude registrácia ukončená! 
 
 Aby sa nám podarilo aj v tomto roku zachovať vysokú úroveň projektu z  pohľadu obsahovej náplne 

a komplexného materiálneho zabezpečenia účastníkov, účasť v  projekte je podmienená uhradením symbolického 
registračného poplatku. Výška registračného poplatku je pre zúčastneného pedagóga 3€ vrátane 20% DPH a 
zúčastneného žiaka 2€ vrátane 20% DPH. Registračný poplatok musí byť uhradený najneskôr do 24 hodín od 

úspešnej on-line registrácie do projektu na účet UPJŠ v Košiciach vedený v Štátnej pokladnici (prosíme o úhradu 
bankovým prevodom, nie poštovou poukážkou): IBAN: SK 11 8180 0000 0070 0007 4335, variabilný symbol 
9844190113, v správe pre prijímateľa uvádzajte, prosím, skrátený názov základnej školy a meno pedagóga povereného 

touto aktivitou (príklad: ZŠ Mierova 10, KE, Mgr. Horvat). Prosím, neuhrádzajte poplatok pred registráciou, bude Vám 
vrátený, smerodajná je on-line registrácia! Do projektu môže škola prihlásiť pedagóga a jedného žiaka (úhrada 
vo výške 5€), resp. pedagóga a dvoch žiakov (úhrada vo výške 7€) – rozhodnutie je v kompetencii ZŠ. Zaregistrované 

školy budeme následne v priebehu marca - apríla kontaktovať a zašleme im inštrukcie k realizácii projektu. 
Projekt prebieha v dvoch etapách. Prvá je plánovaná na mesiac apríl. V  tomto období Vám bude elektronickou 

formou zaslaný prístupový kód ku krátkemu on-line testu pre žiakov piateho ročníka v trvaní 30 min. Ten žiaci (bez 
obmedzenia počtu) vyplnia a spätne odošlú na vyhodnotenie. Na základe výsledkov má právo vyučujúci rozhodnúť 
o výbere 1 resp. 2 žiakov (podľa zaslanej registrácie) na regionálne kolo do Botanickej záhrady UPJŠ v  Košiciach.  

Druhá etapa bude prebiehať v priebehu mesiaca máj v priestoroch Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach. Tu 
máme pripravený samostatný program pre žiakov i učiteľov. Žiaci pod dohľadom našich pedagógov a zamestnancov budú 
súťažiť formou orientačnej hry v priestoroch botanickej záhrady. Pre pedagógov máme pripravený program, v  rámci 

ktorého budú pripravené zaujímavé prednášky o  nových poznatkoch v oblasti prírodných vied. Každý učiteľ dostane 
kolekciu rastlín a pre školu získa 50 %-tnú zľavu na vstupnom pre žiakov danej ZŠ v  termíne od zaslania registračného 
poplatku do konca kalendárneho roka 2018. 

Žiakom a učiteľom bude po ukončení projektu uhradené cestovné na základe doložených cestovných dokladov. 
Viac informácií o projekte získate na www.bz.upjs.sk v sekcii BOTANIKIÁDA, resp. na tel. číslach 055/234 1672, 

0917 137 463 (RNDr. Andrea Fridmanová, PhD.). 

 
Chceli by sme Vás, Vážená pani riaditeľka/ pán riaditeľ zároveň požiadať o  sprístupnenie tejto informácie Vašim 

pedagógom biológie.  
 

 Tešíme sa na stretnutie pri ďalšom ročníku projektu BOTANIKIÁDA! 

 
S pozdravom 

           

doc. RNDr. Sergej Mochnacký, CSc. 
               riaditeľ Botanickej záhrady UPJŠ v Košiciach  

https://forms.upjs.sk/botanikiada
http://www.bz.upjs.sk/

