
Čo môže vaša škola urobiť pre LES?

Informovať o problémoch a ochrane lesov 
na Slovensku a vo vašom regióne

Spoločne so študentmi vašej školy môžete vytvoriť špeciálnu 
nástenku o lesoch a chránených územiach v okolí školy aj na celom 
Slovensku, urobiť tematickú reláciu v školskom rozhlase, miestnom 
rádiu a podobne. Pomôcť vám môžu predovšetkým vychádzky do 
okolia, ale aj výstrižky z novín a časopisov, fotografie lesov vo vašom 
okolí, informácie z internetu, letáky a plagáty, či materiály, ktoré 
si môžete vyžiadať od vyhlasovateľov súťaže. Na základe vášho 
záujmu vám radi pošleme podrobnejšie informácie o tom, čo sú 
prirodzené lesy a prečo je ich zachovanie pre nás všetkých dôležité. 
Ponúkame vám aj pracovný list „Chránené územia okolo nás“ 
(kontakt: Jana Ivanková z Nadácie Zelená nádej, sekretar@gpf.sk, 
051-7789 138) 

Zachrániť kus prirodzeného lesa v akcii 
„Kúp si svoj strom“

Každá škola môže v apríli podporiť a zorganizovať verejnú 
zbierku „Pomôž zachrániť prirodzené lesy – Kúp si svoj strom“. 
Zbierka začala v roku 1997 a dnes, vďaka ľuďom z celého sveta, 
ktorí ju podporili, existuje prvá súkromná rezervácia v strednej 
a východnej Európe - Vlčia, na ktorej území sa už desať rokov 
nerúbe drevo a nepoľuje na zver. Do zbierky sa zapojilo aj 
vyše dvesto stredných a základných škôl a každá prispievajúca 
škola tak pomáha rozšíriť rezerváciu Vlčia o ďalšie hektáre. 
Vyzbieraním l 000 korún sa vaša škola stane symbolickým 
vlastníkom stromu, na ktorý vám LZ VLK vystaví list vlastníka. 
Všetky údaje potrebné k vystaveniu listu vlastníka nahláste Jane 
Ivankovej na sekretar@gpf.sk alebo 051-7789 138. Symbolickým 
vlastníkom stromu vo Vlčej sú aj rôzne známe osobnosti – napr. 
poľská poetka a nositeľka Nobelovej ceny za literatúru Wislawa 
Szymborská, dirigent a skladateľ Anton Popovič, speváci Jožo 
Ráž a Jaromír Nohavica, či ekológ Mikuláš Huba. Viac sa o akcii 
dozviete na www.wolf.sk.

Usporiadať podujatie motivujúce 
k zodpovednosti a k ochrane lesov

Vo vašom okolí určite pracujú odborníci alebo organizácie, 
ktoré sa aktívne venujú ochrane prírody (napríklad zamestnanci 
LESOV SR, š.p., Štátna ochrana prírody, mimovládne organizácie). 
Oslovte ich s ponukou zorganizovania prednášky na vašej škole 
alebo exkurzie do lesa pre študentov. Škola tiež môže vyslať 
monitorovaciu hliadku k blízkej prírodnej rezervácii s cieľom 
skontrolovať značenie rezervácie a v prípade zistenia nedostatkov, 
môže tieto spísať a oznámiť príslušnej správe chráneného územia, 
prípadne aj brigádnicky pomôcť pri jej značení. Zaujímavá môže 
byť exkurzia v hospodárskych lesoch spolu zo zástupcom š.p. 
LESY SR, ktorý študentov oboznámi so spôsobmi a dôvodmi 
hospodárenia v lesoch vo vlastníctve štátu. Ak máte záujem 
o stretnutie s lesníkmi zo š.p. LESY SR, zavolajte hovorcovi 
Petrovi Gogolovi na tel. číslo 0918-444 278 alebo mu napíšte 
e-mail na adresu gogola@lesy.sk.

Víťaz Lesoochranárskej školy 2004, Základná 
škola na Letnej v Poprade, pri preberaní cien. 

Neoceniteľná práca dobrovoľníkov pri zbierkach 
na záchranu prirodzených lesov. 

Vychádzka do lesa s lesníkmi môže byť zdrojom 
nových poznatkov. 

Každý, kto sa chce o lese a iných prírodných 
zaujímavostiach kraja dozvedieť viac, môže 
navštíviť Lesné informačné kancelárie, ktoré 
LESY SR postupne zriaďujú v sídlach lesných 
závodov a lesných správ. Tu sa dajú získať 
brožúrky so zásadami správania sa v lese a mapy 
s prehľadom jeho hodnôt.



Ak je majiteľom lesa vo vašom okolí súkromný vlastník, môžete 
na besedu či exkurziu pozvať práve jeho. Taktiež nás potešíte 
vlastnými nápadmi. 

Pri potulkách v prírode si všímajte krásy lesov, ale aj 
podozrivé činnosti. Môžete tak zareagovať na výzvu LESOV SR 
k spolupráci. Pre tento účel lesníci vytvorili e-mailovú adresu 
zachranstrom@lesy.sk a telefónnu linku 0918-444 444, na ktorých 
je možné dávať podnety na prešetrenie podozrení na protizákonnú 
činnosť.

Pozrite si výstavu a film
Ponúkame vám aj zaujímavú výstavu fotografií „Po nás potopa“, 

ktorú vám môžeme zapožičať priamo na školu. Prostredníctvom 
fotografií v nej približujeme les ako zložitý a nenahraditeľný prírodný 
systém. Ďalej vám ponúkame na zapožičanie netradičný dokument 
o tajomstvách, premenách, problémoch a víziách záchrany Karpát 
na spoločnej hranici medzi Slovenskom a Poľskom. Dokumentárny 
film „Divoké Karpaty“ (VHS alebo DVD, 30 minút) je možné 
premietať ako osvetovo-vzdelávací materiál. Výstavu aj film si 
môžete objednať u Jany Ivankovej.

Pomôcť so zbierkou na záchranu 
prirodzených lesov na Slovensku

Počas apríla, mesiaca lesov a počas Dňa Zeme organizuje VLK 
informačné stánky v uliciach vybraných miest (napr. Bratislava, 
Trnava, Nitra, Prievidza, Martin, Žilina, Banská Bystrica, Liptovský 
Mikuláš, Poprad, Prešov, Košice, Humenné, Vranov nad Topľou, 
Michalovce, Snina). Na týchto stánkoch členovia a aktivisti VLKa 
informujú verejnosť o celoslovenských a lokálnych problémoch 
lesov a ponúkajú možnosť pomôcť a zároveň prispieť do zbierky 
na záchranu konkrétnych prirodzených lesov na Slovensku. VLK 
privíta dobrovoľníkov zo stredných škôl na pomoc aktivistom 
v jednotlivých mestách. V prípade záujmu kontaktujte, prosím, 
Janu Ivankovú.
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PR Udava je symbolom spolupráce LESOV SR 
a ochranárskych organizácií.

Koncert skupiny HEX pre víťaza Lesoochra-
nárskej školy 2003, Strednú priemyselnú školu 
v Bardejove. 

Informačný stánok v centre Bratislavy.


