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CHARAKTERISTIKA SÚŤAŽE A JEJ POSLANIE

Súťaž je dobrovoľná činnosť školských tried 2. stupňa žiakov základných škôl. Cieľom je 
vzbudiť záujem žiakov o prírodu, jej ochranu a o problematiku zmeny klímy. Hra je výbor-
ným prostriedkom metódy kooperatívneho vyučovania predmetov: biológia, geografia, 
enviromentálna výchova a podporuje sociálne zručnosti žiakov.

ČO JE GEOCACHING? ČO JE KEŠKA?

SÚŤAŽ TRIED 2. STUPŇA ZŠ V GEOCACHINGU

GEOCACHING je aktivita (podľa niektorých dokonca šport), pri ktorej jednotlivci alebo 
skupiny ľudí hľadajú skrytý objekt, o ktorom sú známe iba jeho geografické súradnice. 
Miesto úkrytu sa nazýva „keška“ (z angl. cache) a hľadá sa pomocou GPS-ka (najčastejšie 
v mobile). Veľkosť kešky môže byť rôzna, je vždy uvedená pri jej popise.  S hrou býva často 
spojené plnenie úloh. 
Viac info tu: https://climategame.eu/climatequest/sk/zacni-s-geocachingom

KTO SA MÔŽE ZAPOJIŤ DO SÚŤAŽE?

Súťaž je určená pre triedy 2. stupňa ZŠ. Súťažným subjektom je trieda, ktorá vystupuje 
ako celok.

AKO SA ZAPOJÍTE DO SÚŤAŽE?

KROK 1: Vytvorte si ako trieda užívateľský profil na  stránke www.geocaching.com. Posta-
čujúce je neplatené členstvo Basic. 
KROK 2:  Do mobilu si stiahnite vhodnú aplikáciu – pre bezplatné hranie odporúčame 
C:Geo.
KROK 3: Podajte si oficiálnu prihlášku na účasť v súťaži online vo formulári na stránke 
https://gameon.broz.sk/climatequest-sutaz/. Pre všetky súťažné kešky je potrebné pou-
žívať jedno spoločné konto. V mene triedy sa registruje učiteľ, ktorý pátranie po keškách 
bude viesť.
KROK 4:  V aplikácii C:Geo sa prihláste do Geocaching konta a vyhľadajte kešky podľa 
vlastníka BROZ. Pozrieť si ich môžete aj na stránke https://climategame.eu/clima-
tequest/sk/slovensko/. Pre postup do zlosovania o ceny musí trieda nájsť, zalogovať a 
odfotiť minimálne 4 z uvedených 6 kešiek.
KROK 5: Pustite sa do pátrania. Budete potrebovať mobil s GPS-kou a dáta, alebo si stiah-
nite do aplikácie offline vektorové mapy pre vybrané kešky. Každá keška má unikátny 
7miestny kód začínajúci GC. PS: Nezabudnite si papier a pero!



KROK 6:  Nájdené kešky v  aplikácii/na stránke zalogujte ako nájdené, nezabudnite ich 
vrátiť na pôvodné miesto. 
Podmienkou účasti v súťaži je odfotenie každej nájdenej kešky a zaslanie týchto fotiek 
(spolu minimálne 4 Fotky k 4 rôznym keškám) na mailovú adresu gameon@broz.sk do 
konca trvania súťaže. Na fotke musí byť vidieť nájdená keška a papier s čitateľne napísa-
ným názvom tímu. Do predmetu mailu napíšte: „SÚŤAŽ GEOCACHING“.
Veľa zábavy!

DOKEDY MÔŽETE SÚŤAŽIŤ?

Kešky môžete hľadať a registrovať do 31. 5. 2023, do 24:00. Po tomto termíne bude regis-
trácia do súťaže ukončená.

ČO MÔŽETE VYHRAŤ?

Každá zapojená trieda, ktorá splnila podmienky súťaže, bude automaticky zaradená do 
zlosovania o 6 cien. 
Prvá cena je výlet pre celú triedu aj s učiteľom vrátane obeda do Interaktívneho Prírodo-
vedného Centra Zážitkov FUTURA v Maďarsku.  2. – 6. cena je darčekový balíček od BROZ. 
Zlosovanie sa uskutoční 2. 6. 2023, výsledky budú zverejnené 2. 6. 2023 na webstránke a 
sociálnych sieťach BROZ.
Výlet sa uskutoční v  termíne 12. – 16. 6 2023. Výlet sa bude konať formou autobusovej 
dopravy, účastníci výletu budú potrebovať cestovné pasy. Konkrétny dátum v  rámci 
stanoveného časového obdobia, miesto a čas odchodu/príchodu autobusu sa upresní po 
dohode medzi výhercom a organizátorom súťaže. Výletu sa zúčastnia žiaci výhernej 
triedy a učiteľ, s ktorým sa do súťaže registrovali, prípadne ďalší učiteľ/vychovávateľ ako 
pedagogický dozor. Výlet zahŕňa: spiatočnú autobusovú dopravu z Bratislavy do Inter-
aktívneho Prírodovedného Centra Zážitkov FUTURA (Mosonmagyaróvár, Szent István 
király 142, 9200 Maďarsko), sprievodcu a obed (pizza, nápoj,  sladký snack) pre každého 
účastníka výletu.

AKÉ KEŠKY MÔŽETE NÁJSŤ?

Do súťaže je zapojených 6 kešiek v Bratislave a blízkom okolí:
1. Voda nad zlato
2. Vnútrozemská delta
3. Okolo mokradí
4. Ako poháňať svet
5. Adaptácia
6. Predstava budúcnosti

Každá keška patri jednému z nasledujúcich dvoch typov: 

A) Tradička  (označená v mape zelenou ikonkou) je najbežnejší a najjednoduchší typ 
kešky, nachádza sa rovno na uvedených súradniciach. Pri jej hľadaní stačí pomocou apli-
kácie priamo sledovať súradnice kešky.
B) Letterbox (označená v mape ikonkou s obálkou)  - na jej nájdenie musíte splniť úlohy 
popísané v listingu, tieto vám pomôžu rozlúštiť súradnice, kde je keška ukrytá.

Pri každej keške sú uvedené: hodnotenie náročnosti pátračky, terén a veľkosť kešky.2



INFORMÁCIE O SÚŤAŽNÝCH KEŠKÁCH

1. Voda nad zlato
Hovorí sa, že rieky sú tepnami života, pretože prinášajú vodu, ktorá je pre život nevyhnut-
ná. V našich končinách vodu často vnímame ako samozrejmosť, avšak meniaca sa klíma 
ohrozuje dostupnosť tejto životodarnej tekutiny už aj na niektorých miestach Slovenska. 
Pátranie po tejto keške Vás zavedie k majestátnemu Dunaju a predstaví Vám význam 
vody cez príbeh tejto jedinečnej rieky.

2. Vnútrozemská delta
Čo sa stane s riekou, keď ju spútame a zregulujeme? Dokážeme ešte Dunaju vrátiť časť 
jeho pôvodnej slobody a prírodnej bohatosti? Pátraj po keške na Hrušovskej zdrži a doz-
vieš sa odpovede na tieto otázky.

3. Okolo mokradí
Hľadanie tejto kešky vás prevedie tajomným svetom mokradí, bažín a močiarov. Nahliad-
nite do tohto rozprávkového sveta, ktorý je plný zaujímavých tvorov a nevšedných príbe-
hov. Vydajte sa po stopách bobra, započúvajte sa do žabieho orchestra, nechajte sa uniesť 
na krídlach vážky. Popri tom sa dozviete, ako nás mokrade dokážu ochrániť pred klimatic-
kou zmenou a ako my ľudia zas dokážeme mokradiam vrátiť život.

4. Ako poháňať svet
Ako vyrábať energiu udržateľne, z obnoviteľných zdrojov a spôsobom, pri ktorom nevzni-
kajú skleníkové plyny? Ako dokážeme poháňať náš svet bez toho, aby sme pri tom ničili 
našu planétu? Zodpovedanie tejto otázky je jednou z najväčších výziev súčasnosti. 
Zamýšľať sa nad ňou budeme pri hľadaní štvrtej kešky hry ClimateQuest.

5. Adaptácia
Jedným zo základov prežitia je schopnosť prispôsobiť sa novým podmienkam. Meniaca 
sa klíma prináša nové výzvy nielen pre rastliny a živočíchov, ale aj pre ľudí po celom svete. 
Pri hľadaní tejto kešky sa pozrieme na to, ako sa mestá dokážu adaptovať na nové extré-
my počasia a zistíme, že príroda je v tejto snahe našim najlepším spojencom.

6. Predstava budúcnosti
Hovorí sa, že najlepší spôsob, ako predpovedať budúcnosť je podieľať sa na jej tvorení. 
Každý z  nás má možnosť ovplyvniť svoje okolie a  je len na nás samých, aký vplyv sa 
rozhodneme mať. Klimatická kríza a  kolaps biodiverzity nás nútia prehodnocovať náš 
súčasný spôsob fungovania. Hľadanie poslednej kešky Vás zavedie na miesto, ktoré Vám 
prinesie nadhľad a  možno podnieti predstavivosť o  tom, ako by mohla vyzerať zelená 
budúcnosť, v ktorej ľudia a príroda existujú v harmónii.

ČO SA NACHÁDZA V KEŠKÁCH?

Každá keška má svoj unikátny GC kód a obsahuje zápisník, tzv. logbook, niekedy aj pero/-
ceruzku – tieto predmety sa vždy vracajú do kešky. V niektorých keškách sa môžu 
nachádzať aj tzv.  travel bugy (TB) – sú to drobné predmety s unikátnym kódom, ktoré 
putujú po svete z kešky do kešky.  Travelbug si z kešky môžete zobrať a presunúť ho do 
inej kešky. Pomocou tohto kódu je možné odsledovať cez web putovanie konkrétneho 
travel bugu. V žiadnom prípade si však travel bugy nenechávajte. Travel bugom hry 
ClimateQuest je lastovička udržateľnosti. Ak v keške nájdete drevené kolieska/mince, tzv. 
SWG-čka (Slovak Wooden Geocoin), tieto si môžete smelo zobrať na pamiatku.
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PRAVIDLÁ KEŠEROV

Pravidlo 1. V teréne sa snažím pôsobiť počas hľadania nenápadne, aby sa miesto úkrytu 
neprezradilo a keška nebola zničená alebo ukradnutá. Nekešerov voláme „muglovia“, 
takže sa snažím, aby ma muglovia nevideli.

Pravidlo 2. Keď kešku nájdem, tak do logbooku uvediem dátum a svoju geocachingovú 
prezývku.

Pravidlo 3. Ak si z kešky niečo beriem, tak vkladám predmet približne rovnakej hodnoty.

Pravidlo 4. Po nájdení kešku vrátim na miesto a zamaskujem tak, ako bola.

Pravidlo 5. Nájdenú kešku si zalogujem aj cez svoje konto na www.geocaching.com.

PODMIENKY A SPÔSOB ZABEZPEČENIA BEZPEČNOSTI A 
OCHRANY ZDRAVIA ÚČASTNÍKOV SÚŤAŽE

Organizátor nepreberá zodpovednosť za bezpečnosť žiakov triedy, či učiteľov pri hľadaní 
kešiek. Zodpovednosť má príslušný  vyučujúci, prípadne iná školou poverená osoba. 
Kešky sa nachádzajú v prírode, odporúčame pred pátračkou zhodnotiť parametre, ktoré 
sú uvedené pri každej keške: hodnotenie náročnosti pátračky, terén. Pri hľadaní kešiek 
odporúčame nosiť oblečenie a obuv vhodné na pobyt v prírode. 

IDENTIFIKAČNÉ ÚDAJE A KONTAKTNÉ ÚDAJE
ORGANIZÁTORA SÚŤAŽE 

Projekt ‘Game on! V hre je naša budúcnosť, zastavme zmenu klímy!’ je iniciatíva 10 organi-
zácií z 8 krajín strednej a východnej Európy, ktorá ma za cieľ zvýšiť povedomie o zmene 
klímy a aktívne zapojiť občiansku spoločnosť do riešenia klimatickej krízy. V rámci projek-
tu bol vytvorený dokumentárny film Po nás potopa, e-vzdelávacia platforma Climate-
Compact, aplikácia Climate Game, stolná hra Terra Futura alebo klimatické epizódy relá-
cie Ťažký Týždeň.

BROZ už vyše 20 rokov realizuje praktické ochranárske opatrenia v chránených územiach 
Natura 2000. Od svojho založenia v roku 1997 sa etablovala ako popredná mimovládna 
organizácia v oblasti ochrany a obnovy vzácnych biotopov. Združenie BROZ tvorí tím pro-
fesionálnych ochranárov, predovšetkým v oblasti Podunajska obnovujeme mokrade a 
riečne ramená, lužné lesy, lúky a pasienky. 

Bratislavské regionálne ochranárske združenie – BROZ
Na Riviére 7/a
841 04 Bratislava

IČO: 31771815 • DIČ: 2021575028
www.broz.sk • broz@broz.sk

+421 903 046 540
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