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Lesoochranárska škola štartuje po štvrtýkrát 

Banská Bystrica, 30. marca 2006 

Po štvrtýkrát sa môžu žiaci základných a stredných škôl zapojiť do súťaže s názvom 

Lesoochranárska škola 2006. Cieľom súťaže je vytvárať u mladej generácie vzťah k lesu a 

budovať pocit spoluzodpovednosti za životné prostredie. Záštitu nad štvrtým ročníkom súťaže 

prevzali Nadácia Zelená nádej a štátny podnik LESY SR, partnerom projektu je 

Lesoochranárske zoskupenie VLK. 

Do súťaže Lesoochranárska škola 2006 sa môžu v priebehu apríla, mesiaca lesov, zapojiť 

všetkyzákladné a stredné školy, ktoré realizujú rôzne zaujímavé a tvorivé aktivity spojené s 

poznávaním a ochranou lesov. Zámerom súťaže je rôznymi formami upozorniť na význam a hodnotu 

lesov, na rozdiely medzi prirodzenými a umelými lesmi, poukázať na súvislosti medzi nadmerným 

vyrubovaním lesov a jeho následkami, ako aj predostrieť nové možnosti pomoci lesom.  

„Mladí ľudia sú nevyčerpateľným zdrojom nových nápadov a inšpirácií. Uvedomujeme si, že aj v dnešnej 

dobe sa veľa z nich aktívne zaujíma o svoje životné prostredie a ochranu prírody a práve pre nich je 

súťaž Lesoochranárska škola výbornou príležitosťou realizovať sa. LESY SR majú záujem podporovať 

snahu mladej generácie a s jej pomocou sa tak pričiniť o šírenie osvety a záchranu bohatstva, ktoré sa v 

našich lesoch ukrýva,“ uviedol generálny riaditeľ š.p. Lesy SR Igor Olajec. 

Medzi konkrétne aktivity, ktorými sa môžu študenti za pomoci pedagógov do súťaže zapojiť, patrí napr. 

informovanie o problémoch a ochrane lesov v jednotlivých regiónoch Slovenska, či už formou nástenky v 

škole, prípravou relácie do školského rozhlasu alebo do miestneho rádia. Ďalšou aktivitou, ktorú môže 

lesoochranárska škola realizovať, je podpora a zorganizovanie verejnej zbierky s názvom „Pomôž 

zachrániť prirodzené lesy - Kúp si svoj strom“, v rámci ktorej sa vďaka vyzbieraným finančným 

prostriedkom stane škola symbolickým vlastníkom stromu v prírodnej rezervácii Vlčia. Školy majú taktiež 

príležitosť usporiadať podujatia motivujúce k zodpovednosti a k ochrane lesov formou zaujímavej 

prednášky, besedy alebo exkurzie do miestnych lesov, počas ktorej môžu študenti monitorovať podozrivé 

činnosti súvisiace s nezákonným správaním sa v lesoch. 

„Študenti na školách robia nástenky a výstavy o ochrane prírody, organizujú rôzne besedy, výlety do 

prírody, zber papiera a sadia stromy. Zapájajú sa do benefičných zbierok na ochranu lesov a pomáhajú s 

lesoochranárskou osvetou medzi ľuďmi na svojej škole, v obci a v meste“, komentoval aktivity žiakov 

Viliam Bartuš, ktorý sa na príprave projektu podieľal aj v uplynulých rokoch. Bližšie informácie o 

možnostiach zapojenia sa do jednotlivých aktivít sú uvedené vprílohe. 

Zaslané projekty bude hodnotiť odborná porota zložená zo zástupcov š. p. LESY SR, Nadácie Zelená 

nádej a Lesoochranárskeho zoskupenia VLK. Porota sa pri svojom posudzovaní bude zameriavať najmä 

na konkrétne činnosti súvisiace so záchranou lesov, zdokumentovanie poškodzovania lesov alebo 

stromov, ale aj na to, aký mala daná aktivita prínos pre rozšírenie znalostí študentov a do akej miery sa 

do nej svojimi nápadmi a aktivitami samotní študenti zapojili. Zároveň bude prihliadať na celoročnú 

činnosť školy orientovanú na poznávanie a záchranu lesov a počet stromov symbolicky zakúpených v 

rámci akcie „Kúp si svoj strom“. Uzávierka prihlášok do súťaže spolu so stručným popisom 

aktivít, ktoré škola vykonala, je 19. mája 2006. Prihlášky je potrebné zasielať na adresu 

Nadácia Zelená nádej, 082 13 Tulčík 27. 

Odmenou pre najlepšiu základnú školu bude tona zošitov z recyklovaného papiera od spoločnosti 

NOTES a.s., Slavošovce a š. p. LESY SR, lesnícka spoločenská hra „Výlet do Lesníckeho skanzenu“ a 

knižné tituly vydavateľstva ABIES. Pre najlepšiu strednú školu sú pripravené knižné tituly vydavateľstva 

ABIES a živý koncert skupiny SKA2TONICS, ktorý sa bude konať v júni v meste, kde sídli víťazná 

škola. Študentom, ktorí sa o víťazstvo školy najviac zaslúžia, interpret navyše venuje CD svojho albumu 

s autogramom. Jednotlivci spomedzi všetkých prihlásených škôl, ktorých práce porotu zaujali najviac, 

budú odmenení zaujímavým výletom do divokých lesov. 
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