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STRETNUTIE LESNÝCH PEDAGÓGOV, 
NOVÝ SMOKOVEC 2009 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
       

 LESNÝ KALENDÁR  
 
 
 
 
 
 
 
 

Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa, 

Dostáva sa Vám do rúk a Vašich emailových schránok 
ďalšie vydanie informačného newslettera o lesnej pedagogike 
na Slovensku. 

Jeseň a zima v roku 2009 bola bohatá na rôzne aktivity 
v oblasti komunikácie a práce s verejnosťou v lesnom 
hospodárstve, hlavne v realizácií aktivít schválených projektov 
a samotnej realizácie programu lesnej pedagogiky. 

Prvé ohlasy na vydávanie informačného newslettera boli 
rôznorodé, po sčítaní pozitívnych a negatívnych pripomienok 
môžeme konštatovať, že neutrálne. Hlavným negatívom bol 
samotný názov, ktorý sa nepozdáva milovníkom slovenského 
jazyka. Dôležité však je, že ako pozitívum bola hodnotená  
stručnosť a kvalita informácií.  Priatelia lesní pedagógovia zo 
zahraničia by ocenili preklad nášho informačného newslettera 
aspoň do anglického jazyka.  

Budeme veľmi radi, ak nám pomôžete nájsť vhodný 
ekvivalent pre názov tohto informačného materiálu a naďalej 
nám budete zasielať vaše postrehy a podnety. 

 
Tešíme sa na vaše podnety a spoluprácu s vami! 

Autori príspevkov: Ing. Ľudmila Marušáková, Ing. Andrea 
Melcerová, Ing. Veronika Jaloviarová 

• 16. – 17. 9. 2009, workshop CASEFOREST , 
lesná pedagogika ako forma výchovu k TUR, 
Čierny Balog, www.caseforest.com  

• 1.-2. október 2009  - 4. medzinárodný kongres 
o lesnej pedagogike , Vzdelávacie centrum 
Lyss, Švajčiarsko,  http://www.silviva.ch/ 

• 27. – 30. 10. 2009, výstava DREVO – LES ,  

     Výstavisko Agrokomplex, Nitra, 
www.agrokomplex.sk  

• 10.-11. novembra 2009  – Stretnutie lesných 
pedagógov  – Nový Smokovec, NLC, 
www.lesnapedagogika.sk  

• 23. 10. 2009, APVV PROLES, pracovné 
stretnutie  ku projektu APVV, Zvolen, 
www.proles.sk  

• 3. 12. 2009, pracovné stretnutie skupiny na 
tvorbu Koncepcie lesnej pedagogiky , Zvolen, 
www.nlcsk.sk  

• 10. 12. 2009 – Metodický seminár  lektorského 
kolektívu APVV Detská lesnícka univerzita., 
Zvolen, www.nlcsk.sk 

11.-12.11.2010. Lesnícky zameraná 
environmentálna výchova – overené príklady lesnej 
pedagogiky na Slovensku boli hlavnou témou 3. 
stretnutia lesných pedagógov s medzinárodnou 
účasťou.  

Stretnutie lesných pedagógov v Novom 
Smokovci bolo zorganizované v rámci realizácie 
projektu PRV 2007-2013 „Tvorba koncepcie lesnej 
pedagogiky ako nástroja na zvyšovanie informovanosti 
o trvaloudržateľnom lesnom hospodárstve“ 
a spolufinancované Európskym spoločenstvom. 

Slovenských lesných pedagógov na stretnutí 
privítal zástupca Ministerstva pôdohospodárstve SR 
Ing. Pavol Toma  a riaditeľ NLC – ÚLPV Zvolen.  

Odborného workshopu sa zúčastnili aj 
zástupcovia zo susedných krajín. Ing. Thomas 
Baschny predstavil systém riadenia lesnej pedagogiky 
na európskej úrovni a v Rakúsku.  

Petra Zitterer, zaujímavou interaktívnou 
prednáškou, priblížila prácu rakúskeho lesného 
pedagóga. Wiktor Naturski, poľský lesník z Lasow 
Pastwowych, predstavil úspešné aktivity lesnej 
pedagogiky v Poľsku. 

Prezentácia overených aktivít a projektov 
v lesnej pedagogike, výmena informácií, poznatkov, 
nápadov a metód, diskusia o možnostiach zvýšenia 
efektívnosti a ďalšieho rozvoja lesnej pedagogiky 
a medzinárodná spolupráca boli hlavnými cieľmi 
stretnutia slovenských lesných pedagógov.  

Všetky prezentácie s workshopu sú uverejnené 
na www.lesnapedagogika.sk, v sekcii pre lesných 
pedagógov. 

Lesní pedagógovia si zvolili aj „NAJ lesného 
pedagóga za rok 2009, stal sa ním Mgr. Peter Gogola. 
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LESNÁ PEDAGOGIKA A VZDELÁVANIE  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
LESNÁ PEDAGOGIKA V  ZAHRANIČÍ 
 
 
 
 
 
 
 

 
 
 

 
 
 
 
FOTOSÚŤAŽ 
 
 
 
 
 
 

1.-2.10.2009, Lyss vo Švajčiarsku sa konal  
4. medzinárodný kongres o lesnej pedagogike. 
Hlavnou témou kongresu bolo ujasnenie správnej 
terminológie a ideológie lesnej pedagogiky ako súčasti 
environmentálnej výchovy. 
Závery z konferencie: 
Ponímanie lesnej pedagogiky ako súčasti 
environmentálnej výchovy má v členských krajinách EÚ 
rôzne smery. Lesná pedagogika má významné miesto 
v rámci smerovania k trvalo udržateľnému rozvoju. Pre 
jej ďalší rozvoj bude užitočné vytvoriť ucelený koncept 
zameraný na vzdelávanie dospelých.  Lesná 
pedagogika môže byť realizovaná s prírodninami i mimo 
lesného prostredia. Na otázku, či je potrebné vytvoriť 
jednoznačnú definíciu lesnej pedagogiky, nebolo 
stanovené jednoznačné stanovisko. Modifikované verzie 
lesnej pedagogiky v rôznych krajinách, nepovažujú 
lesnú pedagogiku ako jedinú formu environmentálnej 
výchovy. Definícia by sa mala skôr vzťahovať na 
výchovu k trvalo udržateľnému rozvoju. 
www.forestpedagogics.eu  

 

LESNÁ PEDAGOGIKA VO FOTOOBJEKTÍVE  
Vyhodnotenie 

Národné lesnícke centrum – Ústav lesníckeho 
poradenstva a vzdelávania Zvolen vyhlásilo súťaž 
o najlepšiu fotografiu s témami: Lesná pedagogika vo 
fotoobjektíve.   
Výsledky súťaže a ceny výhercom boli odovzdané na 
stretnutí lesných pedagógov v Novom Smokovci. 

1. miesto:   Ing. Igor Viszlai 
2. miesto:   Ing. Boris Pekarovič 
3. miesto:   Ing. Peter Fedor 
cena NLC:   Ing. Ján Śuvada 
cena lesných pedagógov: Ing. Diana Starinská 

 
Víťazné fotografie nájdete na: www.lesnapedagogika.sk, 
v záložke FOTO A VIDEO 
 

V rámci projektov Programu rozvoja vidieka 2007 -2013 
sa oblasti práce s verejnosťou a lesnej pedagogiky sa 
v roku 2009 realizovali výstupy určené pre rozvoj aktivít 
v danej oblasti. 
 
Tvorba koncepcie lesnej pedagogiky ako nástroja na 
zvyšovanie informovanosti o trvaloudržateľnom lesnom 
hospodárstve: 
• Kompletná rekonštrukcia dizajnu a obsahovej náplne 

www.lesnapedagogika.sk, určená na informovanie 
širokej verejnosti o aktivitách lesnej pedagogiky. 

• Vytvorenie sekcie pre lesných pedagógov, určená pre  
vzájomnú komunikáciu, vytvorenie priestoru na 
výmenu informácií a poznatkov. 

• DVD prezentačný film „Lesná pedagogika ako súčasť 
environmentálnej výchovy“. 

Výstupy z projektu sú prístupné na 
www.lesnapedagogika.sk  
 
Seminár a informačná študijná návšteva lesníckych 
subjektov – prvovýrobcov v susedných štátoch EÚ: 
• Študijná cesta Česko – Poľsko /7.-11.9.2009/ 

a Rakúsko – Maďarsko /12.-16.10.2009/. 
• Informačný leták a postre „Lesná pedagogika ako 

súčasť environmentálnej výchovy“ v slovenskom 
a anglickom jazyku. 

Výstupy z projektu sú prístupné na 
www.lesnapedagogika.sk  
 

             
 
Projekty Agentúry pre podporu výskumu a vývoja . 

                          
 
www.nlcsk.sk                          www.proles.sk  

Odporúčame navštíviť! 
 
Lesná škola Jezírko, stredisko environmentálnych 
aktivít, patrí medzi školské zariadenia environmentálnej 
výchovy LIPKA. Nachádza sa v Sobešických lesoch 
Juhomoravského kraja. Lesná škola Jezírko ponúka 
vzdelávacie programy pre žiakov materských, 
základných aj stredných škôl. Programy prebiehajú 
priamo v lese a sú doplnené pracovnými listami 
a aktivitami v budove lesnej školy.  Lesná škola je 
vybavená zaujímavými preparátmi, názornými modelmi 
pre LP. Nás ako účastníkov pracovnej cesty najviac 
zaujalo názorne zobrazené mravenisko. 
LS Jezírko ponúka vzdelávacie semináre aj pre 
pedagogických pracovníkov a podujatia pre širokú 
verejnosť.  
LS Jezírko môžete nájsť v Brne, na trase medzi 
Sobešicami a Utechovom.  www.lipka.cz  

LESNÁ PEDAGOGIKA NA VÝSTAVE  
27. do 30. októbra 2009 sa na výstavisku Agrokomplex 
v Nitre konala výstava DREVO – LES.  NLC – Ústav 
lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen spolu 
s partnermi (ŠL TANAPu, LESY SR, š.p.) pripravili 28. 
októbra 2009 od 9.00 hod. do 12.00 hod. aktivity lesnej 
pedagogiky pre pozvané materské a základné školy. 
Veľkým zážitkom pre deti bola možnosť jazdenia na koni 
v závere programu lesnej pedagogiky. 

    


