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Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa. 
 
 Les sa pomaly prebúdza a naberá energiu, aby mohol 
plniť všetky funkcie pre nás jednotlivcov a pre spoločnosť. 
Plný energie je aj prebiehajúci Medzinárodný rok lesov 2011. 
Národné lesnícke centrum, ako koordinátor aktivít 
Medzinárodného roka lesov 2011, spolu s partnermi zostavuje 
program podujatí a pravidelne aktualizuje oficiálnu stránku 
kampane www.roklesov.sk. Pripravované podujatia  
a sprievodné projekty majú svoje zámery, ale stoja na Vás  
lesných pedagógoch, najdôležitejšej zložke úspešnej akcie 
a pozitívneho výsledku. Obraciame sa na Vás s prosbou 
o aktívne zapojenie sa do podujatí Medzinárodného roka 
lesov 2011, pri odovzdávaní jeho posolstiev verejnosti, aby 
sme mohli na konci roka povedať, že aj slovenským lesníkom 
záleží na budúcnosti nášho zeleného dedičstva. 
 Krásnu jar a úspešný Medzinárodný rok lesov 2011 
Vám prajú editorky Ing. Ľudmila Marušáková, Ing. Andrea 
Melcerová, Ing. Veronika Jaloviarová, Ing. Dana Loyová. 

• 7. 4.2011, otvorenie výstavy „Zelený objektív“ 
Lesnícke a drevárske múzeum vo Zvolene 

• 14.4.2011, slávnostné otvorenie Lesníckych dni 
vo Zvolene, NLC a partneri,  www.lesnickedni.sk  

•  14.-15.4.2011, Lesnícke dni v Kežmarku, ŠL 
TANAPu, www.lesnickedni.sk  

• 17.4.2011, Lesnícky deň v Bratislave, Mestské 
lesy v Bratislave 

• 30.4.2011, otvorenie sezóny v Lesníckom 
skanzene vo Vydrovskej doline, 
www.lesnickedni.sk  

• 1.4.-15.6.2011, Les ukrytý v knihe a súťaž o NAJ 
lesnú knihu, www.roklesov.sk /kalendár podujatí/ 

• 14.6.2011, Detská vedecká konferencia 
PROLES, Zvolen 

• 22.6.2011,slávnostná promócia Detskej lesníckej 
univerzity, Zvolen 

 Rok 2011 bol vyhlásený Organizáciou spojených 
národov (OSN) za Medzinárodný rok lesov s hlavným sloganom 
„Lesy pre ľudí“. Jeho cieľom je zdôrazniť prepojenie človeka 
s lesom a vyzdvihnúť úlohu človeka pri ochrane, zveľaďovaní 
a racionálnom obhospodarovaní lesov. 

 Medzinárodný rok lesov 2011 prináša nám lesníkom 
jedinečnú šancu ešte viac zjednotiť svoje sily pre zlepšenie 
spoločenskej a politickej akceptácie lesov a lesníctva na 
Slovensku. Je na nás, aby sme túto šancu využili, aj napriek 
nepriaznivej spoločenskej a ekonomickej situácii. Veď aj za málo 
peňazí, sa dá robiť veľká muzika, pretože všetko záleží na 
ľuďoch a ich záujme odovzdávať posolstvá širokej verejnosti. 

 Počas Medzinárodného roka lesov 2011 bude  
v jednotlivých mesiacoch dominovať jedna hlavná komunikačná 
téma. Táto bude rezonovať v podobe širokej palety 
komunikačných nástrojov, v podobe rôznych podujatí, či 
tlačových materiálov. V jednotlivých mesiacov môžu lesní 
pedagógovia prezentovať témy formou lesných vychádzok 
a tematicky zameraných aktivít.  

 Budeme veľmi radi, ak sa s nami o svoje zážitky 
podelíte a my budeme môcť uverejniť krásne fotografie  
na stránke www.roklesov.sk.  

KOMUNIKAČNÉ TÉMY MRL 2011 
JANUÁR  Les a história 

FEBRUÁR   Les a jeho produkty – ponuka 
  produktov a služieb 

MAREC   Les a rozvoj vidieka 

APRÍL  Les  a zdravie 

MÁJ    Les a ochrana pôdy 

JÚN    Les a ochrana prírody 

JÚL    Les a rekreácia 

AUGUST  Les a kultúra 

SEPTEMBER Les a jeho trvaloudržateľné 
  obhospodarovanie 

OKTÓBER   Les a voda 

NOVEMBER   Les ako priestor pre vedu  
  a vzdelávanie 

DECEMBER   Les a spoločnosť 
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LES UKRYTÝ V KNIHE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

MEDZINÁRODNÝ ROK LESOV 2011 
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SPEVAVCE TATIER 
Lesní pedagógovia ŠL TANAPu každoročne 

pripravujú pre deti tatranských a oravských základných 
škôl zaujímavú tému, s ktorou pracujú počas celého 
roka, formou prírodovedných krúžkov na školách.  

Školský rok 2010/2011 deti spolu s tatranskými 
lesnými pedagógmi poznávajú tajomstvá tatranských 
spevavcov. Pri práci v prírodovedných krúžkoch lesní 
pedagógovia využívajú všetky formy aktivít lesnej 
pedagogiky, aby sprostredkovali zaujímavú informáciu 
pomocou zážitku, a tak sa deti dozvedeli veľa 
zaujímavých noviniek. Ako sa dá spracovať téma 
„Spevavce Tatier“? 
• Informačný plagát „Tatranské spevavce“ 
• Interaktívna power-pointová prezentácia 
• Maľovanie hlinených vtáčikov 
• Poznávanie spevu lesných vtákov 
• Pozorovanie spevavcov pri kŕmidlách a vtáčích 

búdkach 
• Práca s pracovným listom 
• Zážitkové hry na tému lesné vtáky 
• Prezentácia vlastnej práce na súťaži  
Vyhodnotenie práce lesných pedagógov a deti v tomto 
školskom roku bude v polovici júna 2011 na súťaži 
Putovná sova, ktorá je zahrnutá aj do kalendára 
podujatí Medzinárodného roka lesov 2011. 
www.lesytanap.sk  

Projekt „Les ukrytý v knihe“ je celoslovenská kampaň 
nesúca v sebe posolstvá Medzinárodného roka lesov 
2011. Prostredníctvom kníh chceme upriamiť pozornosť 
na význam lesa a lesníctva, pre spoločnosť, na 
formovanie kladných postojov k prírode a súčasne na 
potrebu samotného čítania. Kampaň umožňuje  predstaviť 
knihu po stránke obsahovej a zároveň chce poukázať na 
cestu, ktorou je potrebné prejsť, aby sa z malého 
semenáčika stala kniha, ktorá nám odhalí svoje 
tajomstvá. 
Úlohou lesného pedagóga je spestriť program žiackej 
návštevy knižnice  formou interaktívnych hier 
a vypracovaním pracovného listu. V rámci projektu majú 
deti možnosť sa zapojiť aj do literárnej súťaže o „NAJ 
lesnú knihu“ a vyhrať zaujímavé ceny. 
Všetky potrebné informácie, plagát, priebežne 
aktualizovaný zoznam zapojených knižníc  
a oslovených škôl nájdete na: www.roklesov.sk /Kalendár 
podujatí/ Les ukrytý v knihe.  
 Manuál ku programu návštevy knižnice s lesným 
pedagógom nájdete na www.lesnapedagogika.sk, v sekcii 
pre LP. 

Rakúsko  – www.jahrdeswaldes.at  
• príprava kuchárskej lesnej knihy 
• Geocaching FairPlay súťaž 
• Seminár o medzinárodnej spolupráci v oblasti lesnej 

pedagogiky 
Česká republika - www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-
pedagogika/mezinarodni-rok-lesu 
• Týždeň lesa 
• Výstava „Čo si pamätá strom“ a na čo ľudia zabudli 
Fínsko  – www.metsapuhuu.fi/   
• komunikačný projekt: „Les  hovorí „ 

 

LESNÍCKE DNI 2011 
Lesy pre ľudí – ľudia pre lesy! 

 
Lesnícke dni, celoslovenský projekt  s cieľom priblížiť prácu lesníkov a zlepšiť komunikáciu so širokou verejnosťou 
o problematike lesného hospodárstva na Slovensku, je v roku 2011 súčasťou celosvetovej iniciatívy Medzinárodného 
roka lesov 2011. 

Čo chystajú slovenskí lesníci pre verejnosť počas piateho ročníka celoslovenskej akcie? 
• Lesnícke dni v kľúčových mestách (Zvolen, Tatry – Kežmarok, Bratislava , Košice), 
• regionálne Lesnícke dni (Brezno, Banská Štiavnica, Revúca, Považská Bystrica), 
• lesné vychádzky s lesnými pedagógmi, 
• výsadba Stromov poznania  (duglaska, brest, pagaštan), resp. odovzdanie zbierky semien lesných drevín, 
• výstava Zelený objektív 2001-2010, Zvolen, 
• otváranie náučných chodníkov a cyklotrás (Košice), 
• aktivity lesnej pedagogiky – zážitkové hry, prezentácie lesníckych prác, 
• pohybové hry a súťaže pre deti, rodiny s deťmi a dospelými, 
• zraz mamičiek s kočíkmi v Arboréte Borová Hora (Zvolen), 
• stavanie májov  (Brezno), 
• RUKY PRE LES - pokus o zápis do Knihy slovenských rekordov v zozbieraní čo najväčšieho  
     počtu odtlačkov rúk ako prejav súhlasu s posolstvami Medzinárodného roka lesov 2011. 
     „Daj ruku na to, že Ti  les stojí za to!“ (14.4.2011 vo Zvolene a 17.4.2011 v Bratislave). 

                                                                                                                           
www.lesnickedni.sk                                                                                       

 

 


