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Vyhodnotenie súťaže o Lesoochranársku školu 2006 

 
 

 
Vážení pedagógovia,  

máme za sebou ďalší ročník súťaže o najlepšiu 

lesoochranársku školu roka. Celkovo sme dostali 41 

prihlášok, z čoho bolo 6 zo stredných a 35 zo základných 

škôl. Boli veľmi rôznorodé. Kým niektoré obsahovali len 

výpočet činností alebo len výtvarné práce, v iných boli aj 

fotografie z aktivít a ukážky prác žiakov. V tomto roku 

pribudlo škôl s terénnymi akciami, exkurziami s lesníkmi 

a pracovníkmi štátnej ochrany prírody a akciami v 

spolupráci s mimovládnymi organizáciami. 

Do akcie Kúp si svoj strom sa v rámci súťaže zapojilo 13 

základných a 7 stredných škôl, ktoré sumou 27 600,-Sk 

prispeli k zvýšeniu vyzbieraných príspevkov na záchranu 

prirodzených lesov na 2 339 000,-Sk. 

Porota, ktorá pozostávala zo zástupcov Nadácie Zelená 

nádej, štátneho podniku LESY SR a Lesoochranárskeho 

zoskupenia VLK mala neľahkú úlohu, keďže kvalitných 

prihlášok so zaujímavými aktivitami bolo viac. Nakoniec 

rozhodlo kritérium čo najväčšej zapojenosti a 

samostatnosti študentov, kreativita a hlavne záujem 

žiakov o veci verejné a ich ovplyvňovanie. 

 

Kategória základné školy 

Víťazom v kategórii základných škôl sa stala ZŠ v 

Turzovke. Tona recyklovaných zošitov im bude 

odovzdaná 28. júna 2006. 

 

Porotu zaujala predovšetkým monitorovacia činnosť v 

lesoch. Žiaci v rámci témy Kalamita a naše lesy počas 

celého roka sledovali a robili fotodokumentáciu 

prirodzeného odlesnenia zavineného prírodnými živlami. 

Na vychádzkach si všímajú zmeny v ekosystéme v 

dôsledku odlesňovania, sledujú čierne skládky v lesoch, 

vypaľovanie trávy a tieto problémy sú na ich podnet 

vysielané v Turzovskej televízii. Fotodokumentáciu 

zachytávajúcu tieto negatívne prejavy dávajú k dispozícii 

aj na Mestský úrad. Podporili zbierku Kúp si svoj strom 

robili tiež súťaž o najlepšiu prezentáciu v Power Pointe 

zameranú na životné prostredie a ochranu prírody, 

prírodopisno-ekologický kvíz týkajúci sa ochrany prírody 

Kysúc a výtvarné práce na tému ochrany lesov. Starajú 

sa o zelený areál školy, robia zber papiera a plastov a 

celoročne triedia na škole odpad do estetických, žiakmi 

pomaľovaných košov. Školu zdobia nástenky s prácami 

  

 
 
 

 
 
 

 

Žiaci zo ZŠ v Trenčíne na Východnej ulici na 

poznávacej vychádzke v okolí Trenčína. 
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žiakov na témy Príroda okolo nás a Stromy Žiaci zo ZŠ v 

Turzovke na jednej zo svojich monitorovacích vychádzok 

v lese. Na strednom obrázku výtvarná práca na tému 

Stromy. 

 

 

Kategória stredné školy 

Víťazom v kategórii stredných škôl 

sa stalo Gymnázium bilingválne 

anglicko–slovenské Milana Hodžu v 

Sučanoch. Pre víťaznú strednú školu 

zahrá skupina SKA2TONICS 28. júna 

v Kultúrnom dome v Sučanoch. 

Porotu jednoznačne najviac zaujala 

samostatnosť študentov, či už pri ich 

konkrétnych aktivitách alebo pri podaní 

prihlášky. Majú zavedený separovaný 

zber do farebných krabíc a dokonca žlté 

vedierka na bio-odpad, ktoré končia 

denne na školskom komposte. Sami 

robia celoročnú osvetu v oblasti ekológie 

a environmentalistiky pre žiakov a 

učiteľov formou prednášok, exkurzií a 

násteniek. V apríli a máji pomáhali na 

infostánku LZ VLK pre verejnosť v 

Prievidzi, zorganizovali vlastný 

infostánok a zbierku na záchranu 

prirodzených lesov v Martine a exkurziu 

s ornitológom a botanikom po okolí 

Sučian. Na škole pripravili nástenku s 

lesoochranárskou tematikou a 

zorganizovali zbierku Kúp si svoj strom a 

videoprojekciu filmu Divoké Karpaty. 

Ďalšie ocenenia 

Keďže nás svojimi aktivitami zaujali 

viaceré ZŠ, rozhodli sme sa vybrať tie 

najlepšie, z ktorých sa vybraní žiaci so 

svojím pedagógom zúčastnia 3-

dňového výletu do slovenských 

lesov. K víťazovi sa tak pridajú: ZŠ na 

Letnej v Poprade, ZŠ v Ratkovej, ZŠ v 

Helcmanovciach a ZŠ 1.–4. ročník s MŠ 

v Čimhovej, ktorá prekvapila svojou 

ochranárskou osvetou zameranou aj na 

rodičov žiakov. 

Stredné školy budú podobne 

odmenené výletom do NP Bavorský 

les v Nemecku.Okrem už spomínaného 

víťaza sú to: Evanjelické lýceum v 

Bratislave, Združená stredná škola 

  

 

Študenti víťaznej strednej školy pomáhajúci na informačnom stánku LZ 

VLK v Prievidzi. 

 
 

 

Poďakovanie patrí všetkým členom skupiny SKA2TONICS, ktorí budú 
pre víťaznú strednú školu vystupova bez nároku na honorár. 

 

 

 

Na záchranu prirodzených lesov v rámci podpory zbierky Kúp si svoj 

strom najviac prispeli: ZŠ na Letnej ulici, Poprad - 4 000 korún, ZHaOŠ 

Liptovský Mikuláš - 3 000 korún, Gymnázium A. Einsteina, Bratislava - 
2 000 korún, ZŠ na Pribinovej/J. C. Hronského, Nováky - 2 000 korún, 

ZŠ nad Medzou, Spišská Nová Ves - 1 600 korún. Všetky zapojené 

školy dostali ď akovný list, ve mi pekný certifikát symbolického 

vlastníka a samolepku, ktorej držite mi sú len vlastníci stromov. 
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poľnohospodárska v Bardejove a 

Združená hotelová a obchodná škola v 

Liptovskom Mikuláši. 

Súbor ekologických publikácií okrem 

víťazov získava ZŠ na Východnej ulici v 

Trenčíne, ktorá zaujala svojimi 

aktivitami a ktorá si buduje vlastnú 

školskú enviro-knižnicu a ZŠ na ulici 

Čsl.Armády v Prešove, ktorá poslala do 

súťaže prihlášku pripravenú výlučne 

žiakmi. Knižný darček dostanú aj 

jednotlivci, ktorí nám poslali zaujímavé 

výtvarné práce. Všetky zúčastnené školy 

získavajú knihy a informačné materiály a 

základné školy aj pexeso a spoločenskú 

hru Výlet do Lesníckeho skanzenu 

Srdečne ďakujeme Vám, všetkým 

pedagógom, ktorí vediete mladých ľudí k 

láske k prírode a lesu a ďakujeme 

všetkým Vašim žiakom a študentom, 

ktorí sa uberajú týmto smerom. 

 

 
Ing.Igor Olajec 

generálny riaditeľ š.p. LESY SR 
 

 
Ing. Mária Hudáková 

správkyňa Nadácie Zelená nádej 
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