
Environmentálny audit školy 

2014/2016 

Energia 

Zaplatené účty za energiu 
školský rok 2012/2013          25 782€ 
školský rok 2013/2014          26 951€ 
 

Spotrebovaná energia (kWh)  
školský rok 2013/2014           1066 615 kWh 
 

Prepočet kWh/m2 
školský rok 2013/2014           17, 90 kWh/m2 
 

Klady  
• naša škola je zateplená  
• máme radiátory 
•máme plastové a izolované okná 
•na škole máme zavedené pravidlá šetrenia energie 
•máme teplú vodu 
•vchody sú zaistené a samozatváracie 
 

Zápory 
•nevyužívame slnečnú energiu  
•nemáme zavedené automatické vypínanie a zapínanie svetla 
•nemáme žalúzie v každej učebni 
•nemáme dvere, ktoré sa automaticky otvárajú a zatvárajú 
•nie v každej učebni sa kúri rovnako 
•svietime viac ako máme  
 

 

 



 

VODA 

Klady  
• pravidelne kontrolujeme vodovodné batérie 
•máme pitnú vodu 
•umývadlá  a WC sú každý deň umývané 
•máme zberač tukov pri školskej jedálni 
•naši žiaci neplytvajú vodou 
•vodovodná batéria je opravená ihneď po poškodení 
• po skončení vyučovania školník dôsledne prezerá vodovodné 
batérie 
 

Zápory 
• po škole nemáme rozmiestnené tabuľky s nápisom na dôležitosť  
šetrenia vody 
• škola nezachytáva dažďovú vodu 
• nepoužívame environmentálne prostriedky pri umývaní riadu 
• nemáme plavecký výcvik 
• škola nepoužíva vlastný zdroj vody 
• škola nemá zavedený osobitný osobitný rozvod úžitkovej vody 
 

Spotreba Vody                        2013/2014 – 1 609 m³ 
Spotreba vody na osobu         2013/2014 – 16 837 m³ 
 

Cena vody 
Zaplatené za vodu – 1 762,06€ 
Zaplatené za stočné – 1 891,61€ 
Spolu – 3 657,63€ 
 
 



 

ODPAD 
Klady 
• v areáli školy nemáme rozhádzané odpadky 
• organizujeme humanitárne a charitatívne zbierky 
• organizujeme burzy kníh 
• realizujeme zbierky batérii a starých elektrospotrebičov 
(recyklohry) 
• škola nakupuje tovar v ekonomických jednoobjemových baleniach 
• efektívne využívame papier 
• podarilo sa nám pridať koše na bioodpad 
• z bioodpadu sme vybudovali kompostovisko 
• vďaka triedeniu bioodpadu sa nám nížil komunálny odpad 
(pravidelné váženie komunálneho odpadu) 
• máme bezkofeinový nápojový automat 
• žiaci sa vzdelávajú o triedení odpadu hravou formou (Trashgame) 
• organizujme zber papiera 
 
 

Zápory  
• Platíme veľké faktúry za TKO 
• Žiaci školy používajú v značnej miere plastové výrobky a obaly 
 
Vynaložené finančné náklady za odvoz a likvidáciu odpadu v roku  
2012/2013 – 907€ 
2013/2014 - 1 595€ 
2014/2015 -  660 € /OA/ 
                     660€  /ŠJ/ 
 
 
 
 
 
 
 
 
 



Zelené 
obstarávanie 
a úradovanie 
 
klady: 
•nakupujeme výrobky od slovenských dodávateľov 
•nakupujeme vo veľkoobjemových ekonomických baleniach 
•nakupujeme certifikované potraviny do ŠJ 
•uprednostňujeme pri opravách, údržbe či rekonštrukciách prírodné 
materiály 
•pri starostlivosti o zeleň a kvety používame prírodné organické 
hnojivá 
 

zápory: 
•nepoužívame recyklovaný papier 
•nenakupujeme biopotraviny do školského bufetu a jedálne 
•nepoužívame ekologické čistiace prostriedky 
•na škole nemáme automaty na čistú pitnú vodu 
•stravníci v ŠJ nemajú každý deň na výber z vegetariánskeho jedla 

 
 
 
 
 
 
 
 



Zeleň a ochrana 
prírody 
 
 
klady:  
• v škole je veľa zelene, o ktorú je krásne postarané 
•rozmnožujeme si interiérové kvety, ktoré sú umiestnené po celej 
škole 
•v areáli školy máme nekryté átrium 
•študenti, učitelia aj školník sadia stromy a kvety po pozemku školy 
•separujeme plast od ostatného odpadu 
•v škole máme bylinkový 
 

zápory: 
•nemáme skleníky, nič, čo by sa dalo zjesť nepestujeme, nechováme 
zvieratá 
• nepomáhame zvieratám v útulku 
• škola sa nestará o chránené územia v jej okolí 
• nemáme externú zelenú plochu, škola nie je vertikálne zazelenená 
• škola nečistí studne, potoky, okolia riek, neprenášame žaby 
v jarnom ťahu  
 

 
 
 



Doprava a 
ovzdušie  

Klady : 

• na škole platí zákaz fajčenia  
• žiaci neprichádzajú do styku s vozidlami  
• máme blízko lesík  
• chodievame na túry do prírody  
• máme príjemne prostredie na učenie  
• na škole sa nachádza átrium, bylinkový raj  
• chodievame na exkurzie s modernými autobusmi  
• škola podporuje akciu s názvom Deň bez áut  
 

Zápory:  
• nemáme v Čadci vybudovanú cyklotrasu  
• nemáme stojan na bicykle  
• nemáme úschovňu bicyklov  
• nepodporujeme aktivity v prospech ochrany ovzdušia 
 
 


