
 

Štátna ochrana prírody SR sa aj v roku 2016 zapojí do osláv               
Dňa Zeme prostredníctvom svojich organizačných útvarov. 
 
 
 
 
 

 

 

 

Správy národných parkov, chránených krajinných oblastí a regionálne centrum 
ochrany prírody pripravili k oslavám Dňa Zeme pre školy i verejnosť širokú škálu 
podujatí.  

Správa Pieninského národného parku pozýva verejnosť na XVII. ročník podujatia 
Čisté hory a potoky, ktoré sa uskutoční v sobotu 16. apríla v Červenom Kláštore, 
Lesnici a Haligovciach (viac informácií na https://www.facebook.com/pienap/). Dňa 19. 
apríla uskutoční podujatie ku Dňu Zeme pre žiakov 1. ročníka zo ZŠ v Spišskej Starej 
Vsi.  

Správa TANAP zrealizuje besedy na tému znečistenia ovzdušia, vody spojené 
s prezentáciou: 13. apríla pre 1.– 4. ročník ZŠ Matejovce, 19. apríla  pre1.– 5. ročník 
ZŠ Spišská Teplica, 20. apríla pre žiakov 2. ročníka ZŠ Hôrka (v Enviroučebni v ZŠ 
Dostojevského v Poprade), 21. apríla pre 1.– 4. ročník ZŠ Komenského Poprad,  22. 
apríla pre 1. - 4. ročník ZŠ Spišská Sobota. Dňa 22. apríla ZŠ Tajovského v Poprade 
organizuje Noc v škole, kde Správa TANAP pripraví besedu za meranú na 
problematiku medveďa hnedého a bude prezentovať aj prácu strážcov TANAP 
spojenú s využívaním fotopascí v územiach s výskytom medveďa.  

Správa NAPANT  uskutoční 18. apríla pre 1. stupeň a 5. roč. ZŠ Beňuš a 21. apríla  
pre 1. stupeň ZŠ Predajná výukový program Odpady, ktorého súčasťou budú pracovné 
listy, interaktívne aktivity zamerané na vznik a triedenie odpadu, tvorivé dielne a 
premietanie filmu. V termíne od 19. do 21. apríla uskutoční pre 1. a 2. stupeň  
Špeciálnej ZŠ Brezno výukový program Voda a mokrade. Dňa 22. apríla zrealizuje pre 
1. a 2. ročník ZŠ Podbrezovej tvorivé dielne a výukové programy Strom je veľký dom 
a Odpady. V ten istý deň sa uskutoční pre 1. stupeň  ZŠ Závažná Poruba vychádzka 
do prírody spojená s rôzne aktivity s prírodovednou tematikou. Dňa 23. apríla Správa 
NAPANT v spolupráci so ZCR Klaster Horehronie uskutoční v Mýte pod Ďumbierom 
(Dedečkova chata na Dieli), Deň Zeme pre verejnosť prednášku o ochrane prírody 
a pre deti pripraví ekohry. Dňa 26. apríla pripraví pre  2. stupeň ZŠ Nemecká  a 29. 
apríla pre 1. a 2. stupeň ZŠ Liptovský Hrádok  v okolí škôl stanovištia s prírodovednou 
tematikou, 28. apríla uskutoční pre 1. stupeň ZŠ Nemecká vychádzku do prírody a 
ekohry. Dňa 29. apríla pre 1. a 2. stupeň ZŠ Liptovský Hrádok  uskutoční Deň Zeme 
s ôsmimi stanovišťami s prírodovednou tematikou. V termíne od 25. do 29. apríla 
zrealizuje pre 1. a 2.stupeň ZŠ Telgárt rôzne aktivity s prírodovednou tematikou 
spojené s ekohrami a vychádzkou do prírody. 

Správa Národného parku Malá Fatra a Škola ochrany prírody vo Varíne zrealizujú 
19. apríla pre 1. až 4 ročník zo ZŠ Bánová Žilina prednášky s aktivitami o odpadoch 
a vtáčej kriminalite. 21. apríla sa uskutoční pre MŠ Višňové výukový program Keď je 
krajina znečistená, ktorý formou divadielka naučí deti správne triediť odpady a správať 
sa ekologicky v krajine a súčasne 21. apríla v MŠ Mojšová Lúčka sa uskutoční 
výukový program Tajomstvo lesa. Dňa 22. apríla sa uskutoční v spolupráci s Metom 
Rajec a Mestským kultúrnym strediskom v Rajci, Rajecký Deň Zeme, na ktorom žiaci 
zo ZŠ Lipová Rajec, Katolíckej  Spojenej školy Rajec a gymnáziá budú čistiť mesto od 
odpadkov. Pre účastníkov podujatia bude pripravený „vláčik separáčik“ zameraný na 

https://www.facebook.com/pienap/


 

triedenie odpadov, aktivita hľadaj stopy živočíchov a výstava Druhy európskeho 
významu na Slovensku. Dňa 22. apríla sa pre 6. ročník zo ZŠ Gaštanová Žilina vo 
Varíne uskutočnia tvorivé dielne z odpadu, rôzne aktivity v záhrade napr. sieť života, 
zvukové pexeso  a od 13. do 15. hod uskutoční zelené popoludnie pre verejnosť, 
ktorého súčasťou bude kvíz o Malej Fatre a premietanie filmov. Dňa 28. apríla 
zrealizuje pre 6. ročník Špeciálnej ZŠ Žilina prezentáciu o odpadoch a 29. apríla pre 
žiakov 2. ročníka zo ZŠ Karpatská Žilina prezentáciu zameranú na ochranu vtákov, 
vrátene poznávania ich hlasov, pierok, hniezd ako aj na  prvú pomoc pre vtáky. 

Správa Národného parku Slovenský kras 20. apríla pripravuje zábavné dopoludnie 
na dvore MŠ E. Rótha v Rožňave pre deti z celej škôlky. Pripravené sú stanovištia, 
kde budú môcť deti kresliť, tvoriť, určovať živočíchy a rastlinky, spoznávať stopy 
a hlasy zvierat. V ten istý deň pre žiakov 6. ročníka ZŠ Severná v Moldave nad Bodvou 
sa uskutočnia prednášky na tému ochrana netopierov. Dňa 21. apríla správa 
zrealizuje zábavné dopoludnie pre žiakov prvého stupňa ZŠ Komenského v Rožňave, 
ktorého hlavnou témou bude ochrana bociana bieleho. Jeho súčasťou 
bude  prednáška, krátky film a rôzne hry a aktivity na školskom dvore.   Dňa 21. apríla 
v spolupráci s Mestským kultúrnym strediskom v Moldave nad Bodvou, v priestoroch 
mestskej knižnice, pripraví pre miestne ZŠ podujatie „Deň zeme - spolu za zelené 
mesto“ spojene s prednáškami o NP Slovenský kras a o jarnej migrácii vtákov. Dňa 
27. apríla uskutoční pre žiakov 5. ročníka ZŠ akad. Jura Hronca v Rožňave terénnu 
exkurziu do NP Slovenský kras, do Krásnohorskej Dlhej Lúky spojenú s pozorovaním 
prírody a určovaním stromov a rastlín. Dňa 29. apríla uskutoční zábavné dopoludnie 
pre žiakov 1.- 9. ročníka zo ZŠ Brzotín pri rybníkoch v Kružnej spojené s rôznymi hrami 
a so zberom odpadkov v okolí. 

Správa Národného parku  Poloniny v dňoch 21. a 22. apríla  uskutoční akciu Deň 

Zeme v Poloninách, kultúrno-výchovný program v kinosále Domu kultúry v Snine (5 

predstavení, v trvaní 60 minút) určený žiakom a pedagógom z 15 základných škôl 

v okrese Snina, ako aj širokej verejnosti. Dňa 22. apríla  sa uskutoční pre žiakov zo 

Cirkevnej ZŠ Spišská Nová Ves exkurzia v území NP Poloniny. 

Správa Národného parku Muránska planina uskutoční 21. apríla podujatie 
s názvom Deň Zeme - chceme čistú rieku, v rámci ktorého žiaci základných a študenti 
stredných škôl v Revúcej spolu so širokou verejnosť vyčistenia rieku Zdychavka a jej 
brehy v úseku od obce Revúčka po sútok Zdychavky s Muránkou v Revúcej. Dňa 21. 
apríla sa uskutočnia environmentálne hry pre žiakov prvého stupňa ZŠ I. B. Zocha v 
Revúcej. 

Správa Národného parku Slovenský raj uskutoční 22. apríla pre žiakov základných 
škôl prednášky a tvorivé dielne na šiestich stanovištiach a zároveň žiaci vyčistia 
národný park od odpadkov. V dňoch 23. a 24. apríla sa uskutoční pre verejnosť 
čistenie rieky Hornád a jej brehov od odpadu. 

Správa Chránenej krajinnej oblasti  Poľana uskutoční v termíne od 1. apríla do 28. 
apríla pre MŠ a 1. stupeň ZŠ  v  Ekocentre pri Správe CHKO-BR Poľana podujatie s 
názvom "Sedím na konári a je mi dobre", zamerané na funkciu zelene a živočíchy huby 
a lišajníky, ktoré sú v blízkosti nich (viac informácii: http://www.chkopolana.eu/, 

https://www.facebook.com/Biosphere-Reserve-Po%C4%BEana-1251947231487514/#). 

http://www.chkopolana.eu/
https://www.facebook.com/Biosphere-Reserve-Po%C4%BEana-1251947231487514/


 

Správa Chránenej krajinnej oblasti Cerová vrchovina 20. apríla v spolupráci 
s CVČ Relax inštaluje výstavu o CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote 
a  uskutoční ekohry pre výber žiakov zo škôl Rimavskej Soboty. Dňa 22. apríla 
uskutoční v spolupráci s Mestom Lučenec a ďalšími partnermi pre verejnosť a školy 
celodenné podujatie s názvom Deň Zeme a vody v našom meste. Podujatie sa 
uskutoční na námestí Republiky v Lučenci a v kine Apollo v Lučenci. Na akcii si 
návštevníci môžu prezrieť výstavu o CHKO Cerová vrchovina, pripravené budú pre 
nich ekohry, súťaže a v spolupráci s metom sa vysadia stromčeky.  

Správa Chránenej krajinnej oblasti Strážovské vrchy 19. apríla uskutoční pre 
žiakov 5. a 6. ročníka v ZŠ Súľov prednášku o stromoch a živočíchoch v lesoch 
Strážovských vrchov a pre žiakov 3. a 4. ročníka uskutoční exkurziu do lesa v okolí 
školy. Dňa 22. apríla zrealizuje pre žiakov celého 1. stupňa 5. ZŠ v Považskej Bystrici 
prednášku o CHKO Strážovské vrchy a pre deti zo MŠ na Lánskej ulici v Považskej 
Bystrici exkurziu zameranú na poznávanie stromov v okolí Považskej Bystrice. 

Správa Chránenej krajinnej oblasti Latorica v spolupráci s Mestom Trebišov – 

oddelenie školstva, ZŠ Pribinova Trebišov, Lesmi SR -  OZ Sobrance, LS Sečovce 

a Slanec, CVČ Trebišov a ZO SZOPK Trebišov uskutoční 21. apríla pre žiakov MŠ a 

ZŠ v amfiteáter mestského parku kultúrny program, vyhodnotenie výtvarnej súťaže 

Život na lúke, v lese a vo vode a tvorivé dielne. Dňa 22. apríla sa pre žiakov ZŠ 

v Trebišove uskutoční turistická vychádzka do NPR Bačkovská dolina, výstup na hrad 

Parustan spolu s enviroaktivitami, zbieraním odpadkov a „opekačkou“. Zúčastnené 

školy dostanú strom, ktorý vysadia v areáli školy. 

Správa Chránenej krajinnej oblasti Biele Karpaty uskutoční 15. apríla výsadbu 

starých ovocných odrôd okolo odpočívadla na NCH Okolo Vršatca vo Vršatskom 

Podhradí. Dňa 22. apríla uskutoční pre žiakov 5. až 8. ročníka zo ZŠ Horná Súča 

prednášky na témy Vážky a ochrana mokradí a Chránené územia v pôsobnosti Správy 

CHKO Biele Karpaty. 

Správa Chránenej krajinnej oblasti Východné Karpaty pripraví 19. apríla pre 
žiakov Špeciálnej ZŠ Třebíčska, Humenné prezentáciu spojenú s besedou. Dňa 22. 
apríla uskutoční pre 1. a 2. stupeň ZŠ Jána Švermu v Humennom v areáli školy 
stanovištia zamerané na rôzne aktivity, napr. strom ako biotop, stopy živočíchov, 
siluety dravcov, poznávanie živočíchov regiónu, separovanie odpadu. Dňa 28. apríla 
uskutoční pre 45 žiakov 2. stupňa zo ZŠ Svidník výukový program Komu patrí zem – 
prednáška spojená s besedou a premietaním filmu. Do konca apríla uskutoční pre  
žiakov zo ZŠ a MŠ Čabiny aktivity zamerané na ochranu, spoznávanie a význam 
stromov a výukový program Bocian biely. Pre žiakov z MŠ Duchnovičova z 
Medzilaboriec uskutoční  rôzne aktivity ako napr. pracovné listy z Lesného 
miničarovania, strom ako biotop,  prezentácia Čo skrýva les, premietanie filmu 
medvedie príbehy. Do konca apríla zorganizuje čistenie okolia cesty v k. ú. Vyšný 
Komárnik – Poľsko v rámci v spolupráci so Zespolom Parkov Krajobrazovych. 

Správa Chránenej krajinnej oblasti Vihorlat  20. apríla uskutoční 4. ročník podujatia 
Jarné čistenie rezervácie Jovsianska Hrabina v spolupráci s VI. Základnou školou 
a Základnou školou v Palíne.  



 

Správa Chránenej krajinnej oblasti Malé Karpaty dňa 22. apríla uskutoční 
prednášky pre žiakov základných škôl na Kalokagathii v Trnave a pre žiakov 
základných škôl ZŠ v Ružinove (Bratislava). 

Správa Chránenej krajinnej oblasti Ponitrie 16. apríla organizuje pre verejnosť 
akciu Jarné čistenie pohoria Tribeč a v dňoch 21. a 22. apríla uskutoční  pre žiakov 
základných a študentov stredných škôl podujatie Ekofilm Zlaté Moravce, súčasťou 
ktorého bude prednáška pracovníkov správy a vyhodnotenie výtvarnej súťaže na tému 
Príroda a sadenie stromčekov. Dňa 28. apríla uskutoční pre žiakov 5. ročníka ZŠ 
Dolné Vestenice a účastníkov krúžku ochrancov prírody prednášku zameranú 
na  pestrosť vtákov v okolí Dolných Vesteníc a prednášku Ako si vyrobiť búdku pre 
vtákov spojenú s ukážkami  rôznych typov búdok. 

Regionálne centrum ochrany prírody Prešov 20. apríla uskutoční pre klientov 

Súkromnej praktickej školy pri OZ Barlička, ako aj pre verejnosť v Komunitnej záhrade 

pri škole podujatie zamerané na ochranu stromov a prírodnú záhradu. Dňa 21. a  22. 

apríla uskutoční Deň Zeme v Ekoparku v Prešove, kde je pre žiakov MŠ a ZŠ 

pripravený vedomostný kvíz a pátračka po  jeho obyvateľoch. Podobné podujatie je 

pripravené  25. apríla pre deti MŠ Budovateľská v Prešove. 

 

 

 

 


