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ÚVOD  

Čas dovoleniek, slnečných dní a príjemných chvíľ 
sa nezadržateľne blíži. Vytúžené leto má svoju vôňu – 
vôňu ničnerobenia, radostného prežívania, stretávania 
sa s kamarátmi, či výletmi akéhokoľvek druhu. 
Niektorým sa leto spája s dovolenkou a relaxom, iní 
premýšľajú nad zvyškom roka, múdri si robia zásoby 
povedzme aj z lesných plodov . 

Je len na nás akú príchuť leta si namixujeme! 
Možno nás zaujme vôňa malín, jahôd, mäty a svieže 
smoothie je na svete. Možno počas prechádzky lesom 
natrafíme na hríbiky a pochutíme si na dubákovej 
polievke, napríklad aj podľa receptu z „Veronikinej 
kuchárky“, ktorá vyhrala v súťaži Lesných receptov. 

Tak či onak, nech sa už rozhodneme pre 
akúkoľvek aktivitu, robme ju s entuziazmom a majme 
z nej radosť. 

Dobrú chuť všetkým nám! 

Vaši editori Danka, Veronika, Dáška, Rudo, Majo. 

 

Slávnostná promócia absolventov Detskej 

lesníckej univerzity bola na akademickej pôde 

 

 

Slatiny, Budče, Krupiny a Hriňovej, sa 16. jún stal 

výnimočný. Na slávnostnej promócii na akademickej 

pôde Technickej univerzity vo Zvolene im bol totiž verejne 

udelený titulu absolvent Detskej lesníckej univerzity. 

Žiaci šiesteho ročníka v rámci projektu Detská lesnícka 

univerzita počas školského roka 2015/2016 absolvovali 

jedenkrát mesačne od októbra do júna 8 prednášok na 

odborné lesnícke témy. Každá odborná téma mala svoje 

sylaby vo forme pracovného listu, ktorý si študenti 

zakladali do Skrípt DELESUN. Súčasťou praktických 

cvičení v rámci prednášanej témy boli i zážitkové hry 

lesnej pedagogiky, vedené certifikovanými lesnými 

pedagógmi. Potvrdenie o absolvovaní prednášky bolo 

žiakom zaznamenané formou podpisu do Indexu 

študenta Detskej lesníckej univerzity. Vyvrcholením 

celoročného úsilia žiakov je na akademickej pôde 

Technickej univerzity vo Zvolene promócia – slávnostné 

udelenie titulu absolventi Detskej lesníckej univerzity.  

Detská lesnícka univerzita je projekt, ktorý popularizuje 

lesníctvo a vedecko-výskumnú činnosť v lesníctve 

formou zážitkového učenia - lesnej pedagogiky 

a projektového vyučovania. Okrem vyššie spomenutého 

je snahou tohto projektu prispieť k rozvoju 

prírodovednej gramotnosti s dôrazom na princípy trvalo 

udržateľného obhospodarovania lesov. 

Projekt koordinuje Národné lesnícke centrum. Hlavným 

partnerom projektu sú Vojenské lesy a majetky, SR – š.p., 

Lesy SR, š.p., Lesnícka fakulta TUZVO, Zvolen – mesto 

lesníctva. Viac informácií na:  
http://www.lesnapedagogika.sk/sk/zlozka.php?content=222  

alebo na https://www.facebook.com/lesnapedagogika/ 

Pre 36 študentov Detskej lesníckej 

univerzity, žiakov šiesteho ročníka 

základných škôl zo Zvolena, Zvolenskej  
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Z lesnej kuchyne 

Krajská knižnica Ľudovíta Štúra vo Zvolene privítala v piatok 

17. júna 2016 výhercov celoslovenskej literárnej súťaže Naj 

lesná kniha na tému: Recepty z lesa. Súťaž je tradičnou 

súčasťou  kampane Les ukrytý v knihe, ktorá spája knižnice, 

lesníkov a žiakov. Počas celého mesiaca apríl sa v 23 

zapojených knižniciach nielen čítalo, ale aj kuchtilo 

a rozprávalo o rôznych dobrotách, ktoré sa dajú pripraviť 

v prírode. Samozrejme nechýbalo ani marshmallow 

(ružové penové cukríky, ktoré sa opekajú nad ohňom). 

Do 6. ročníka súťaže bolo zaslaných 247 kníh – receptárov z 

34 škôl a 2 knižníc. Porota udelila 11 cien spomedzi 

detských súťažiacich, odmenila 3 najúspešnejšie knižnice, 2 

školy s najväčším počtom zaslaných prác 

a  najaktívnejšieho lesného pedagóga – Ing. Petra Grófa 

z OZ Levice.  

Teší nás, že myšlienka kampane sa dostáva do povedomia 

a záujmu aj zo strany médií.  

Najväčším zadosťučinením je úsmev na tvárach detí a 

radosť z výhry, ktoré by neboli možné bez osobného vkladu 

a nadšenia samotných lesných pedagógov.  

Im patrí najväčšia vďaka!  

 
 

Detské dni Svätého Huberta 2016 

Vo Svätom Antone sa 15. a 16. júna 2016 uskutočnil už 

5. ročník Detských dní Svätého Huberta, ktorých 

hlavným organizátorom je Múzeum vo Svätom Antone. 

Obľúbené podujatie si značia do svojho kalendára 

materské a základné školy z blízkeho aj širokého okolia. 

Počas dvoch dní tak navštívilo areál svätoantonského 

kaštieľa až 2200 predovšetkým malých návštevníkov, 

ktorých čakal pestrý program. Lesníci, poľovníci a  

študenti lesníctva sprevádzali skupiny detí po 

stanovištiach, kde im ďalší lesníci a lesní pedagógovia 

hravou formou priblížili prácu lesníkov, poľovníkov 

a mnohé zaujímavosti o prírode. 

 

 

 

 

 

Deti si so záujmom pozreli poľovnícku expozíciu, 

spoznávali stopy a zvuky zvierat, dozvedeli sa, ktoré 

zvieratá nosia rohy, a ktoré parohy, alebo ako si zvieratá 

a rastliny pomáhajú. Zahádzali si „flintou do žita“, 

zastrieľali na laserovej strelnici, zatrúbili s trubačmi 

a tlieskali sokoliarom a ich opereným zverencom. 

Zaujalo aj Detské divadielko, do ktorého malí-veľkí herci 

aktívne zapájali malých divákov a spolu tak spoznávali 

Legendu o svätom Hubertovi. Občasné dažďové 

prehánky pomáhali prekonať pláštenky do dažďa 

a dobrá nálada všetkých dobrých ľudí - organizátorov 

a spoluorganizátorov podujatia. Okrem pekných 

zážitkov si deti so sebou odnášali sadenice stromčekov 

a vlastnoručne zhotovené vtáčie kŕmidlá. Ktovie koľko 

bolo medzi nimi budúcich lesníkov a lesných 

pedagógov? Video z podujatia: 

https://www.youtube.com/watch?v=HREbsrYBywg&feature

=youtu.be 
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Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér (FOR SOC) 

je projekt, ktorý sa zameriava na vybudovanie slovensko-

ukrajinského partnerstva, na podporu rozvoja ekoturizmu 

a lesnej pedagogiky a propagáciu prírodného a 

kultúrneho dedičstva v prihraničných regiónoch. Cieľom 

je zlepšenie kapacity multifunkčného lesníctva 

prostredníctvom poskytovania verejnoprospešných 

služieb pre návštevníkov lesa, turistov, deti a mládež 

vrátane osôb so zdravotným postihnutím. 

V rámci tohto projektu bola vytvorená prípadová štúdia 

s názvom Vybrané príklady lesnej pedagogiky z Nórska 

a Slovenska, napísaná slovenskými a nórskymi autormi. 

Publikáciu je možné si nájsť na webstránke projektu 

www.forsoc.org. 

Ďalšou projektovou aktivitou bola júnová študijná cesta 

Slovákov a Ukrajincov do Nórska, kde 20-členná skupina 

lesníkov navštívila partnerskú inštitúciu Skogbrukets 

Kursinstitutt v meste Biri. Cieľom realizácie zahraničnej 

pracovnej cesty bola: 

 výmena vedomostí v oblasti vzdelávania k trvalo 

udržateľnému rozvoju so špeciálnym dôrazom na 

aktivity lesnej pedagogiky v prostredí lesa, na lesných 

chodníkoch, 

 ukážky praktických modelových aktivít v oblasti 

vzdelávania k TUR a lesnej pedagogiky, 

 odborné diskusie 

 I. valné zhromaždenie klastra LES a I. zasadnutie 

správnej klastrovej rady. 

Študijná cesta bola obohatená o praktické ukážky lesnej 

pedagogiky v odbornom projekte „Bioeconomy“ žiakov 

druhého stupňa základnej školy a exkurziu v Lesnom 

múzeu v meste Elverum a návštevu lesnej škôlky. 

11. európsky kongres Lesnej pedagogiky 

Po úspešnom jubilejnom desiatom kongrese, ktorý sa 

uskutočnil na Slovensku, bude hostiteľom 

tohtoročného európskeho kongresu už spomínaná 

organizácia  Skogbrukets Kursinstitutt v Nórskom 

meste Biri. Kongres sa bude konať 24.-27. 10. 2016 

v kongresovom centre Honne. Hlavnou témou 

kongresu bude Bioekonomika a Lesná pedagogika - 

veľká šanca pre vzdelávanie k udržateľnému rozvoju. 

Registrácia na kongres bude otvorená v auguste. 

Program a podrobné informácie je možné získať na 

adrese:  http://seminar.skogkurs.no/bioeconomy 

Účastníci študijnej cesty pri sochách losov pred Nórskym lesným 
múzeom 

Lesná škôlka s ročnou produkciou 12 miliónov kusov sadbového 
materiálu 


