
V dňoch 20.-23. mája 2015 sa žiaci 

Gabriela Kandová, Viliam Miklovič  

v doprovode Janky Krejčovej zúčast-

nili štúdijného pobytu v Nórskom 

Oslo v rámci 

projektu „Modrá 

škola“.  

Hlavným cie-

ľom bilaterálne-

ho fondu na ná-

rodnej úrovni je 

finančne podpo-

riť proces posil-

Štúdijný pobyt  
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vania a rozvoja existujúcich bilaterálnych vzťahov v oblasti re-

levantného komponentu; vytvorenia nových väzieb a možností 

pre spoluprácu s ohľadom na jej dlho-

dobú udržateľnosť; vytvorenie bilate-

rálnej dimenzie implementácie 

grantov EHP a Nórska. 

Cieľom projektu je predovšet-

kým prevencia pred suchom 

a povodňami, zavádzanie opatre-

ní na zadržiavanie zrážkovej vo-

dy, jej druhotné využitie 

a ochrana vodných zdrojov. 

V sídle organizácie NVE, ktorá 

Gymnáz ium,  U l .  1 .  mája  8 ,  901 01  Ma lacky  

ňovania bilaterálnych vzťahov me-

dzi inštitúciami pôsobiacimi 

na  Slovensku a v donorských štá-

toch a to prostredníctvom: posilňo-
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  Gy mn áz iu m  

všetky svoje aktivity zameriava na vytváranie nových spôsobov 

a zdokonaľovanie prostriedkov na zadržanie a pohlcovanie veľkého množ-

stva dažďovej vody, sme prezentovali naše projektové aktivity. Táto organi-

zácia potom pre nás pripravila prehliadku objektov v Osle, v ktorých tieto 

opatrenia už realizovali. Veľkou inšpiráciou je projektovanie budov 

s ohľadom na vodné zdroje. Zaujala nás aj zeleň na strechách budov, ktorá 

nie len zachytáva vodu, čím odbremeňuje mestskú kanalizačnú sústavu, ale 

podieľa sa aj na ochladzovaní. Veľké úsilie vkladajú do čistenia zrážkovej 

vody, ktorú nechajú pretekať systémom kaskád, fontán, vodných stien, poto-

kov, mokradí a využívajú jej samočistiacu schopnosť. V neposlednom rade 

cieľom pobytu bolo zdokonalenie jazykových zručností.  Záverom  by sme 

chceli dať do pozornosti webové sídlo, na ktorom sme publikovali naše pos-

trehy a fotografie  (www.maprojekt.net). Možno sa niektoré informácie budú 

hodiť aj ďalším žiakom, ktorí sa rozhodnú vycestovať do Oslo. 
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  Gy mn áz iu m  

Naše gymnázium bolo a je jedinou štátnou strednou školou v Malackách. 

Preto prevažná väčšina pedagógov, lekárov, právnikov, ekonómov, inžinie-

rov, ... v celom tomto regióne sú absolventi práve našej školy. Toto je naj-

väčší a najdôležitejší prínos nášho gymnázia pre Malacky a ich široké oko-

lie. Dnes má naša škola obrovský kapitál. Vynikajúcich pedagógov 

a skvelých študentov.  

Kontakt 

Adresa: Ul. 1. mája 8, 901 01 Malacky, SR 

RNDr. Elena Krajčírová 

Telefón: +421 347 722 469 

E-mail: gymalriad@stonline.sk 

mailto:info@mladivedci.sk

