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Rok 2010 bol organizáciou UNESCO vyhlásený ako 
Medzinárodný rok biodiverzity. K tomuto posolstvu sa 
chcú pripojiť aj Lesnícke dni 2010, pretože „Biodiverzita je 
život. Biodiverzita je náš život.“   Viac o projekte  
na http://www.cbd.int/2010/welcome/. 
 

 
 

Vážená lesná pedagogička, lesný pedagóg, milí priatelia lesa, 
 
 vyhodnotili sme štvrtý ročník Lesníckych dní 2010. 
Podľa ohlasov verejnosti, pestrosti aktivít a aktívneho 
nasadenia lesných pedagógov môžeme konštatovať iba 
úspešný - pozitívny výsledok. Všetkým Vám, lesní 
pedagógovia, patrí srdečná vďaka. 
 Otvorením tohtoročnej letnej lesníckej sezóny bol 
tradičný sviatok milovníkov lesa - Deň stromu v Lesníckom 
skanzene vo Vydrovskej doline. Lesní pedagógovia pripravili 
súťaž „Som lesník“ s aktivitami lesnej pedagogiky. Náučný 
chodník vo Vydrovskej doline ožil a zabavili sa malí  aj veľkí.   
 Tohtoročné leto nám ako odmenu nadelilo veľa slnka. 
Dúfame, že počas leta strávite veľa príjemných chvíľ so 
svojimi blízkymi, poznávaním nových krajín, alebo 
objavovaním krás Slovenska.  
 
Krásne leto Vám prajú editorky Ing. Ľudmila Marušáková,  
Ing. Andrea Melcerová, Ing. Veronika Jaloviarová. 

• 8. 9. 2010, slávnostná imatrikulácia poslucháčov 
Detskej lesníckej univerzity, Zvolen. www.nlcsk.sk  

• 8.-11. 9. 2010, prvé sústredenie 2. kurzu lesnej 
pedagogiky, Donovaly, www.lesnapedagogika.sk  

• 28.-30. 9. 2010, druhé sústredenie 2. kurzu lesnej 
pedagogiky, Donovaly, www.lesnapedagogika.sk  

• 5.-8. 10. 2010, LIGNUMEXPO 2010, 
medzinárodná výstava, Nitra, 
www.agrokomplex.sk.  

• 21.-22. 10. 2010, 5. Európsky kongres lesných 
pedagógov, Lahti, Fínsko, 
www.forestpedagogics.eu  

 „Už viem, ako pracuje lesník“ Peťo 11 rokov, „Mám rada les, lebo tam býva srnka“ Simonka 7 rokov. „Zaujímavé 
podujatie nielen pre deti, ale aj dospelých“ Ján 62 rokov.  
 
 Na úvod niekoľko pozitívnych ohlasov z podujatí Lesníckych dní 2010. Napriek úvodnej rozpačitej príprave  
a nejasnému financovaniu projektu, napokon Lesnícke dni už štvrtý krát obleteli Slovenskom. 
 Východiskovou myšlienkou pre tvorbu programu bola rozmanitosť života okolo nás, pretože Lesnícke dni 2010 
boli zapojené do programu celosvetovej kampane „2010 Medzinárodný rok biodiverzity“.  
 Slávnostné otvorenie Lesníckych dní vo Zvolene (22. apríla 2010) sa nieslo v atmosfére rozmanitosti stvárnenia 
lesa vyjadrené tancom, spevom, 3D modelmi lesa a rôznymi lesníckymi aktivitami. Lesníci odovzdali DARY LESA piatim 
rôznym skupinám zo širokej verejnosti, od materských škôl až po seniorov. Najväčším lákadlom pre Zvolenčanov bola 
KRISTÍNA a jej eurosong „Horehronie“. 
 Rozmanitý program pripravili lesníci po celom Slovensku. Lesnícky deň v Košiciach, Kežmarku a Bratislave, 
Lesná triolympiáda v Revúcej (LESY SR š.p. OZ Revúca), Lesné dobrodružstvo na Drienku (SAŽP), STROMY POZNANIA 
(LESY SR, š.p.), sokoliari, trubači, kynológovia, lesné vychádzky spojené s ukážkami lesníckych činností, otváranie 
areálov lesoparkov, cyklotrás, obnova vodných prameňov a stavanie májov. To je len výber z množstva aktivít, ktoré 
lesníci ponúkli verejnosti v termíne od 22. apríla do 1. mája 2010. Podľa záujmu verejnosti a ohlasom zo spätnej väzby 
môžeme konštatovať, že Lesnícke dni majú svoju tradíciu a povedomie. Celkové vyhodnotenie Lesníckych dní 2010 
môžete nájsť na http://www.lesnickedni.sk.  

 

Fakty z Lesníckych dní 2010:  
• 50 partnerov a 1500 členov organizačného tímu 
• 35 rôznych druhov aktivít 
• 700 miest a obcí, v ktorých sa uskutočnil program LD 2010,  
• 60 000 návštevníkov 
• 20 000 ks propagačného a darčekového materiálu 
• Viac ako 300 000 návštevníkov http://www.lesnickedni.sk (stav ku 30.6.2010) 
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 Na pozvanie lesných pedagógov z ČR sa  
2 lesné pedagogičky z Národného lesníckeho centra 
zúčastnili pracovného semináru lesných pedagógov 
v českých Kojiciach (14.-15.4.2010). Hlavnou témou 
semináru  bolo „Ako zvládať krízové situácie pri aktivitách 
lesnej pedagogiky“.  
43 lesných pedagógov malo možnosť natrénovať si 
podávanie prvej pomoci formou simultánnych udalostí, 
diskutovať o bezpečnosti práce a zodpovednosti  
o účastníkov počas aktivít lesnej pedagogiky. Nové 
poznatky a zručnosti priniesli aj psychologičky, ktoré sa 
zaoberali problematikou vytvárania vzťahu žiak – učiteľ – 
lesný pedagóg a zvládania problematického správania sa 
detí a mládeže počas výchovy a vzdelávania.  
Viac info: http://www.mezistromy.cz/cz/vzdelani/lesni-
pedagogika  
 

Projekty financované z Agentúry pre podporu vývoja 
a výskumu:  
PROLES – Využitie projektového vyučovania v LP 
http://www.proles.sk  
DELESUN – Detská lesnícka univerzita ako nástroj na 
popularizáciu vedecko-výskumnej činnosti v lesníctve, 
http://www.nlcsk.sk – ÚLPV. 
 
Denný lesnícky tábor vo Zvolene, 6.-9. 7. 2010 v rámci 
projektu APVV „Propagácia vedy a výskumu 
v lesníctve “. 15 detí poznávalo nové miesta v okolí 
Zvolena. Deti mali možnosť pozorovať život na rybníku, 
chov raticovej zveri v zverofarme, absolvovať 12 km pešiu 
túru do Kráľovej a opekačku pod Pustým hradom vo 
Zvolene. 
 
Zaujímavá spolupráca lesných pedagógov so Špeciálnou 
základnou školou v Žiari nad Hronom, ktorej cieľom je 
zavádzanie inovatívnych prvkov do edukácie zdravotne 
znevýhodnených žiakov ŠZŠ (OP Vzdelávanie MŠ SR). 
Účastníkmi naplánovaných lesných vychádzok je 60 
prevažne rómskych detí vo veku od 7 do 14 rokov. Viac 
z atmosféry lesných vychádzok vo fotogalérii na 
http://www.lesnapedagogika.sk.  
 
DEŇ STROMU 2010.  
10. júl 2010 - Deň všetkých, ktorí majú radi les. Lesní 
pedagógovia pripravili 23 interaktívnych stanovíšť 
s aktivitami lesnej pedagogiky, čím sa mohli návštevníci 
podujatia zapojiť aj do súťaže „Som lesník“. Výborná 
organizácia, nadšené pracovné nasadenie lesných 
pedagógov a spokojné úsmevy detí sú hodné 
poďakovania všetkým tým, ktorí obetovali voľný deň 
a strávili ho s lesnou pedagogikou v Lesníckom skanzene 
vo Vydrovskej doline. http://www.lesy.sk.   
 

Odporúčame navštíviť v Poľsku. 
Zaujímavým objektom pre aktivity lesnej pedagogiky 
v Poľsku je „Stodola edukačná“ v Nadlesníctwe Brynek, 
približne 40 km od Katowic. 
Poľskí lesníci ponúkajú program lesnej pedagogiky 
v zrekonštruovanej stodole, ktorá je plná zaujímavých 
ukážok preparátov lesnej zveri, pomôcok pre lesnú 
pedagogiku a prác detí, ktoré absolvovali program 
v Bryneku. Areál lesnej správy je upravený pre potreby 
environmentálnej výchovy ako náučný chodník, plný 
prekvapení. Rozprávková chalúpka na stračej nôžke, 
lesná škôlka, prikrmovacie zariadenia, drevené detské 
ihrisko. Areál ročne navštívi viac ako 5 000 detí. 
Najväčším zážitkom pre návštevníkov stodoly v Bryneku 
je fantázia a srdečnosť poľských lesných pedagógov, 
ktorí Vás privítajú otvoreným srdcom a s úsmevom na 
tvári. 
 

Rodina lesných pedagógov sa rozrastá aj v  roku 2010.  
 

 Získať nové poznatky z pedagogiky a psychológie, osvojiť si zručnosti potrebné na realizáciu zážitkových 
hier a vedieť ako prezentovať rôznorodé témy lesníctva. Ciele, s ktorými v máji 2010 prichádzalo 15 lesníkov  
a lesníčiek na Donovaly na kurz lesnej pedagogiky financovaný z PRV SR 2007 -2013.  
 Počas 3 sústredení uchádzači absolvovali odborné prednášky, ukážky zážitkových hier, zostavovanie 
programu lesných vychádzok pre rôzne cieľové skupiny a samozrejme aj ich realizáciu. 
 Organizační garanti (NLC – ÚLPV Zvolen) kurzu naplánovali pre uchádzačov aj nové tréningové aktivity. 
Počas návštevy Domovu dôchodcov a sociálnych služieb vo Zvolene a Špecializovaného liečebného ústavu Marína 
v Kováčovej si adjunkti lesnej pedagogiky vyskúšali aj prácu so špecifickými cieľovými skupinami. Záverečné 
sústredenie bolo peknou prehliadkou samostatnej práce, ktorá bola „dvojbodkou“ za absolvovaním kurzu a zároveň 
možnosťou začať získané poznatky premieňať na skúsenosti certifikovaného lesného pedagóga. Nad všetkými 
požiadavkami a povinnosťami súvisiaci s absolvovaním kurzu sa vynímala priateľská atmosféra a súdržnosť skupiny, 
ktorá pomohla zvládnuť všetky nové situácie.  
  

 

 Novým členom rodiny lesných pedagógov prajeme veľa šťastia 
a nezabudnuteľných chvíľ pri práci lesného pedagóga. Tešíme sa na Vaše 
zážitky a nové podnety, s ktorými sa s nami podelíte pri spoločných 
stretnutiach. 
 Projekt „Zavádzanie lesnej pedagogiky ako nástroja na  zvýšenie 
konkurencie schopnosti a udržanie pracovných miest v  lesnom hospodárstve“ 
podporený z prostriedkov Programu rozvoja vidieka SR 2007 – 2013, v rámci 
opatrenia Odborné vzdelávanie a informačné aktivity, umožňuje Národnému 
lesníckemu centru zorganizovať bezplatné kurzy v rokoch 2010 a 2011 celkom pre 
60 záujemcov. 
Noví lesní pedagógovia: Ľubo Kľúčik, Alojz Kaššák, Peter Gróf, Miroslav Ondruš, 
František Lukáš, Michal Novák, Zuzana Vyskoková, Denisa Potančoková, Lucia 
Miňová, Ivana Šimková, Zuzana Pavelková, Zuzana Borošová, Lucia Huľuková 
a lektorky lesnej pedagogiky. 


