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Úvod k študijnej príručke 
„Aj tisícmíľová cesta musí začať jednoduchým krokom.“ 

Lao-c 

Vážený čitateľ, 

do rúk sa Vám dostáva študijná príručka k vzdelávaciemu programu Lesný sprievodca, 

ktorý bol vytvorený v rámci medzinárodného projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér 

(FOR SOC, viac informácii o projekte www.forsoc.org). Projekt je financovaný z grantu Nórskeho 

kráľovstva prostredníctvom Nórskeho finančného mechanizmu a spolufinancovaný zo štátneho 

rozpočtu Slovenskej republiky. 

Lesy sú často označované ako „zelené bohatstvo“ krajiny. Slovensko patrí 

k „najzelenším“ krajinám Európy, vyniká veľkým bohatstvom organizmov a  vysokou lesnatosťou 

– v súčasnosti takmer 42% jeho povrchu pokrýva les.  Lesy v krajine predstavujú základný 

krajinotvorný a ekostabilizačný prvok. Lesy majú významné produkčné, ochranné, 

environmentálne, sociálne a kultúrne funkcie. V súčasnej dobe rastie význam lesného prírodného 

prostredia ako priestoru pre rekreáciu a vzdelávanie.  

Jednou z možností ako zabezpečiť 

zvýšenie environmentálneho povedomia 

spoločnosti v lese spojeného s neformálnym 

vzdelávaním je aj odborné sprevádzanie 

zabezpečované práve kvalifikovaným 

pracovníkom – lesným sprievodcom. 

Odborné sprevádzanie v lesnom prírodnom 

prostredí predstavuje potenciál pre rozšírenie 

ponuky služieb zabezpečovaných 

organizáciami, ktoré pôsobia v oblasti 

lesného hospodárstva. Atraktívnosť diverzifikácie lesnej výroby v tomto smere môže zvýšiť i lesná 

pedagogika, ktorá predstavuje zážitkovú formu sprevádzania. Sprostredkovanie zážitku v  lesnom 

prírodnom prostredí je podporované aj budovaním interaktívnych objektov lesnej pedagogiky 

(ako sú napr. lesná brána, xylofón, dendrofón, drevené makety zvierat, fotostena, vtáčie búdky, 

vtáčie hodiny, drevená líščia nora, drevené otáčacie pexesá, pocitové chodníky, bylinkové špirály, 

lesné športové náradia a pod.), ktorých postupne v tomto prostredí pribúda. Záujem o takéto 

objekty potvrdil aj prieskum realizovaný v rámci projektu Lesy pre spoločnosť – lesy bez bariér 

(FOR SOC), kde až 71% všetkých respondentov (turisti, školy, školské kolektívy, osoby so 

špeciálnymi potrebami) uviedlo, že by uvítali takéto interaktívne objekty lesnej pedagogiky 

v lesnom prírodnom prostredí. 
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Predkladaná študijná príručka pozostáva z niekoľkých kapitol venovaných jednotlivým 

odborným témam: odborné sprevádzanie, lesná pedagogika ako zážitková forma sprevádzania, 

mediálna komunikácia, prezentácia prírodného bohatstva, zásady prvej pomoci v lesnom 

prírodnom prostredí a environmentálna etika. Na začiatku kapitoly je teoretický úvod do odbornej 

témy, ďalej je ku každej téme spracovaná praktická časť, následne sú zadané úlohy pre 

účastníkov vzdelávacieho programu, ktoré môžu vypracovávať priamo do študijného materiálu. 

Záver kapitoly je doplnený zoznamom použitej i odporúčanej študijnej literatúry. 

Absolvent vzdelávacieho programu Lesný sprievodca má odborné poznatky o lesnom 

prírodnom prostredí, vzťahoch a väzbách v ňom. Pozná produkčné i mimoprodukčné funkcie lesa, 

zásady hospodárenia v lesoch v zmysle trvalo udržateľného rozvoja a odborné lesnícke činnosti. 

Ovláda metodiku, princípy a špecifiká sprievodcovstva v lesnom prírodnom prostredí. Pozná 

základné princípy a ciele lesnej pedagogiky ako jednej z foriem práce s verejnosťou v lesníctve, 

pozná metodiku zážitkového učenia v lese a jeho vybrané aktivity a princípy environmentálnej 

etiky a jej vybrané aktivity s previazanosťou na lesné prírodné prostredie. Je schopný samostatne 

vypracovať sprievodcovské zážitkové programy v lese na lesnom náučnom chodníku s 

prepojením na regionálne špecifiká (kultúrne, 

historické, prírodne) daného lesného 

prírodného prostredia. Ovláda zásady 

komunikácie s médiami, písanie tlačových 

správ a článkov do časopisov. 

Sprevádzanie v lese má svoje 

špecifiká a potrebuje kvalifikovaného 

pracovníka. V našom ponímaní je ním práve 

lesník, ktorý najlepšie pozná „svoj“ les - 

prostredie, o ktoré sa stará a v ktorom trávi 

väčšinu času. Preto absolvovanie 

vzdelávacieho programu Lesný sprievodca 

môže byť jedným z tých krokov, ktoré 

prispejú k obohateniu poznania návštevníkov 

lesa a sprevádzaniu po tých správnych 

lesných cestičkách a chodníkoch. 

editorka 
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Metodika sprevádzania 
Marián Bilačič 

Slovenská spoločnosť sprievodcov cestovného ruchu 

chairman@touristguides.sk 

 

„Aj tá najkrajšia krajina či pamiatka je len čiernobiely nemý film...  

... až do momentu, pokým k návštevníkovi neprehovorí ústami sprievodcu!  

To až on jej vdýchne farbu, zvuk, chuť, vôňu 

a zvýrazní jej príbeh, význam či funkciu...“ 

Marián Bilačič 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

V národnej sústave povolaní nájdeme viacero profesií, ktoré obsahujú výraz SPRIEVODCA – 

napríklad sprievodca v železničnej doprave, horský sprievodca, sprievodca cestovného ruchu 

a pod. Obvykle pod týmto pojmom rozumieme osobu, ktorá sa o klientov stará, sprevádza ich 

a zároveň manažuje ich pobyt. Generálne však môžeme povedať, že pojmom SPRIEVODCA 

v segmente starostlivosti o klienta v cestovnom ruchu označujeme osobu, ktorá návštevníkov v 

reči podľa ich výberu nielen sprevádza, ale podáva im aj odborný výklad o kultúrnom a 

prírodnom dedičstve danej oblasti. Kvalifikačný rámec profesie sprievodca cestovného ruchu je 

v Európskej únii plne štandardizovaný s dotáciou 600 hodín. V praxi však často dochádza aj 

k prierezu výkonu jednotlivých profesii. Osoby, ktoré poskytujú výklad na hradoch či počas 

exkurzií sa označujú zvyčajne pojmom lektor. 

 

KVALIFIKAČNÉ PREDPOKLADY 

Uchádzač o prácu sprievodcu by mal spĺňať viaceré všeobecné kvalifikačné predpoklady. 

Najdôležitejšie sú: 

 plnoletosť 

 ukončené úplné SŠ vzdelanie 

 jazyková spôsobilosť  

 široký rozsah znalostí 

 organizačné schopnosti 

 samostatnosť a zodpovednosť 

 bezúhonnosť – hmotná poctivosť 

 schopnosť vedieť jednať s ľuďmi 

 kultivované vystupovanie 

 dobrý zdravotný stav 
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Aby sa sprievodca mohol úspešne zhostiť úloh vyplývajúcich z charakteru a osobitostí 

starostlivosti o klienta, je v procese prípravy vhodné formovať jeho osobnostno -odborný profil. 

Ako ideálny sa javí vyvážený mix 

zručností a kompetencií, ktoré 

môžeme popísať nasledovnými 

atribútmi:  

 organizátor 

 improvizátor 

 inscenátor 

 komentátor 

 interpretátor 

 konzervátor 

 propagátor 

 popularizátor 

 

PRÁCA SPRIEVODCU 

Základ úspešného priebehu akcie (prednáška, vychádzka, exkurzia... ) sa rodí už v procese 

prípravy na akciu. V procese sprevádzania pracuje sprievodca najmä s informáciami. Tie 

môžeme podľa ich charakteru rozdeliť do týchto skupín: 

 konštantné - nakoľko sa nemenia je hodné si ich zapamätať 

 variabilné - meniace sa, je treba vždy fixovať na zdroj a čas zverejnenia  

 sporné  - pre objektivitu je nutné vždy uviesť tento fakt ako aj opačný názor 

 fiktívne (vymyslené) - legendy a mýty vo výklade je treba jednoznačne odlíšiť od faktov 

V dobe informačnej explózie sa často stretávame s nepresnosťami, ktoré vedú k vzniku 

dezinformácii. Je osožné zistiť, ako daná dezinformácia vznikla – teda či sa tak stalo neúmyselne 

alebo zámerne. Dezinformácia, s ohľadom na jej obsah, môže byť  

 pozitívna 

 negatívna 

Jedinou správnou cestou, ako dezinformáciu (a je jedno či je pozitívna alebo negatívna) uviesť na 

pravú mieru, je konfrontácia s realitou. Len tá dokáže potvrdiť alebo naštrbiť dôveru v zdroj tej či 

onej (dez)informácie. 

Sprievodca počas prípravy na akciu využíva rôzne zdroje informácii. Tie najbežnejšie sú: 

 bibliografické materiály 

 lexikografické materiály 

 topografické materiály 

 odborné periodiká 
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 multimediálne materiály 

 globálne dátové siete a databázy  

Informačné zdroje môžu mať rôznu kvalitu. Preto je dobré preverovať (krížovo overiť) ich 

aktuálnosť a serióznosť. Týka sa to najmä informácii z internetu či zdieľaných na sociálnych 

sieťach. Veľmi cenným a nenahraditeľným zdrojom poznania sú priame osobne nadobudnuté 

vedomosti a reálne skúsenosti z praxe, prípadne výsledky vlastných dlhodobých pozorovaní alebo 

výskumu. 

Súčasťou prípravy na akciu je i plánovanie trasy a vytýčenie základných orientačných 

bodov (typologická príprava). Pri spracovávaní trasy primárne skúmame nasledovné parametre: 

 kilometrickú vzdialenosť 

 toponymá – body záujmu (podľa ich významu tranzit/zastavenie/program/pobyt) 

  infraštruktúru  

Aj ten najlepší programový zámer či atraktívna trasa narazí niekde na limity. Neúprosný býva 

najmä čas. Preto je tvorbe časového manažmentu akcie nevyhnutné venovať náležitú pozornosť 

(chronologická príprava). Pri zostavovaní programov je potrebné správne naplánovať najmä: 

 čas na presun (jazda dopravnými 

prostriedkami – presun chôdzou) 

 fixné časy (nami neovplyvniteľné) 

 dĺžku programu (jednotlivých aktivít či 

úloh) 

 nevyhnutné prestávky (WC, stravovanie, 

oddych...) 

 voľný čas (osobné voľno) 

 iné vplyvy (ročná doba / počasie)  

Práca s ľuďmi je fascinujúca a inšpiratívna, 

zároveň aj zodpovedná a niekedy aj neľahká. Nie 

je možné vyhovieť vždy a všetkým, najmä pri 

väčších skupinách. Smerodajný je vždy predpísaný 

program, ktorý jasne určuje skupinový záujem, 

ktorý nie vždy úplne kopíruje individuálny 

záujem klienta. Flexibilita je jednou zo silných stránok sprievodcu. Avšak aj tu platí zásada - 

všetko s mierou. Posúdenie, či a nakoľko je možné vyhovieť individuálnej požiadavke klienta, ak 

nekopíruje skupinový záujem, je treba realizovať citlivo. V zásade od prípadu k prípadu veľmi 

individuálne (psychologická príprava). 

Pozíciu sprievodcu pri práci s klientom vždy výrazne uľahčuje efektívne spoznávanie klienta. 

Rozoznávame dve časové úrovne : 
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 z údajov dostupných vopred  

 priamo počas osobného kontaktu 

Klasické rozdelenie klientov na základe ich správania (temperamentu) je pomerne známe: 

(cholerik, sangvinik, flegmatik, melancholik; extrovert, introvert). V praxi však nie je úplne 

dokonalé, nakoľko mnohí klienti, „medzitypy“ nezapadajú presne do tohto členenia, alebo ich 

správanie sa môže na základe vonkajšieho podnetu pomerne rýchlo prepólovať. Podstatne 

pragmatickejšie sa javí členenie bezproblémový klient/problematický klient. Ako problematickí 

klienti sa javia osoby, ktoré vystihuje nasledovný heslovitý opis: 

 odborník, vzorná včielka, kamarát z mokrej štvrte, uvravenec, ješitník, macho, intrigant,  

rektoskop, hulvát, agresor, notorický sťažovateľ, precitlivelec, alkoholik, (inak závislé 

osoby), osoby choré. 

 

VEDENIE SKUPINY 

V zásade rozlišujeme tri základné postupy pri vedení skupín:  

 autokrat 

 demokrat 

 liberál 

Život však ukázal, že okolnosti nútia sprievodcu meniť operatívne štýl vedenia skupiny. 

Sprievodca sa vyznačuje svojou osobnosťou a preto sa očakávajú viaceré osobnostné črty: 

 prirodzená autorita 

 sprievodca nesie zodpovednosť 

 nestratiť tvár/profesionalitu 

 nepodliehať snahe o nátlak 

Za základné kamene úspechu pre úspešnú prácu sprievodcu považujeme dôveryhodnosť, 

dochvíľnosť, kompetentnosť, korektnosť, dôslednosť, náročnosť, komunikatívnosť, flexibilitu, 

rozhodnosť a ráznosť, zrozumiteľnosť prejavu. 

 

VÝKLAD SPRIEVODCU 

Jazykový prejav, a to najmä jeho odborný výklad, je základnou črtou profesie sprievodcu 

a vytvára tak najvýraznejšiu časť jeho celkového prezentačného výstupu. Na výklad sprievodcu sú 

kladené viaceré požiadavky týkajúce sa ako formy, tak aj obsahu podávaného výkladu. 

Dramaturgia programu = dĺžka, obsah a rozsah výkladu sa prispôsobuje aktuálnemu zloženiu 

publika a vonkajším okolnostiam. 
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VÝKLAD – SPRIEVODCU 

OBSAH FORMA 

 JAZYKOVO SPRÁVNY  VEDECKY PRAVDIVÝ 

 TERMINOLOGICKY PRESNÝ  POUČNÝ 

 KULTIVOVANÝ  VÝCHOVNÝ 

 ZRETEĽNÝ  OHĽADUPLNÝ 

 PRÍSTUPNÝ (ZROZUMITEĽNÝ)  ZAUJÍMAVÝ 

 PREHĽADNÝ  POROVNÁVACÍ 

 STRUČNÝ  VZŤAHOVÝ 

 PRIMERANÝ  VŠEOBECNÝ 

 NÁZORNÝ  PESTRÝ 

 ZÁBAVNÝ  ZÍSKAVAJÚCI 

 

REČ, HLAS, KOMUNIKÁCIA 

Žijeme v dobe, ktorá si vyžaduje zážitkové sprevádzanie, ktoré otvára priestor kreatívnej 

komunikácii. Reč zvýrazňuje celkový zámer kompozície programu. Výklad má motivovať 

a podnecovať fantáziu. Hlas je pracovným nástrojom sprievodcu a preto by s ním mal vedieť 

správne zaobchádzať. Technická stránka pozostáva najmä zo správneho držania tela, dýchania a 

kvalitnej artikulácie. Slovné konanie a celkové vyjadrovanie potom spoluvytvárajú  akcent, 

pauza, intonácia a gradácia. Rečník celkový dojem umocňuje aj mimikou, gestom či vhodným 

pohybom a priestorovou orientáciu. Dôležitú úlohu hrá estetické cítenie a imidž jedinca 

vyjadrený cez štýl oblečenie, účes, vôňu, doplnky. Pri sprevádzaní väčších skupín, alebo 

v priestoroch, kde je to žiaduce, je možné využiť rôzne technické pomôcky – zabudované 

ozvučenie, prenosný mikrofón s reproduktorom, alebo mikrovlnné náhlavné súpravy. Ich použitie 

zlepšuje počuteľnosť a zabezpečí, aby hlas nebol príliš namáhaný. Nakoľko každý mikrofón 

spôsobuje isté skreslenie zvuku, 

použitie takýchto zariadení si zo 

strany sprievodcu vyžaduje zvoliť 

správnu intenzitu hlasitosti, no najmä 

rýchlosť reči.  

Rovnako dôležité sú prezentačné 

techniky. Zopár rád ako úspešne 

pracovať s klientom: 

 pred klientom nevybavujeme 

 nebojte sa cudzích jazykov 

 turista nemá byť terč! 
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 menej (informácií) je viac 

 veľmi cielene používajte exaktné údaje (letopočty, číselné údaje...), ak čísla, tak len tie, čo 

zaujmú 

 nech žije príbeh, nie strohý fakt 

 buďte vtipní (a to aj na svoj účet) 

 hovorte nahlas a čelom k ľuďom 

 dobrý timing je dôležitý  

 hovorme o klientovi (potrebuje to) 

 kto vie, nech povie; ak niečo neviete, priznajte to 

 majte radi svoju prácu a klientov 

 

MANAŽMENT AKCIE 

Hlavná náplň pri práci sprievodcu je charakterizovaná troma slovami: kontakt, 

organizácia a kontrola. Týka sa to aj aktivít, pri ktorých je nevyhnutný vstup iného dodávateľa 

(vyúčtovanie, hodnotenie kvality). Sprievodca sa zúčastňuje vždy celého programu (pokiaľ 

nerieši inú neodkladnú záležitosť)! Najlepšou prípravou pred každou akciou je dobrý spánok, 

prípadne vhodný relax. 

Na mieste zrazu platia nasledovné zásady: 

 sprievodca je viditeľne označený a prichádza včas 

 začíname od nuly alebo letmý štart 

 (prvý) kontakt s účastníkmi a dopravcom 

 dohovor o priebehu programu (so zástupcom kolektívu/vodičom) 

 označenie logom/terčíkmi – zadelenie do skupín 

 nástup – nakladanie batožín/materiálu 

 fyzická kontrola prítomných/ich výzbroje a výstroje 

 privítanie – sprievodca sa predstaví, predstavenie iných členov tímu 

 základné informácie – dôležité upozornenia  

Pre pohyb peši platia nasledovné zásady: bezpečnosť klienta, prevencia a upozornenia, 

vhodná rýchlosť pohybu, nedopustiť rozdelenie skupiny, správny výber stanoviska pre výklad, 

výklad v polkruhovom postavení, vhodné miesto rozchodu a stretnutia. Horský vodca/sprievodca 

musí dbať na plánovanie – vhodný výber trasy, primeraná fyzická záťaž, včasné a úplné 

informácie, bezpečnosť – výzbroj a výstroj, prognózu počasia (mať plán B) a iné. 

 

MIMORIADNE UDALOSTI 

Ideálne je mimoriadnym udalostiam efektívne predchádzať a to stálym aplikovaním 

preventívnych postupov, ktoré vznik mimoriadnych udalostí minimalizujú. Tým sa dokážeme 
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vyhnúť potrebe mimoriadne udalosti riešiť. Neexistuje lexikon kúziel, ktorý pozná presný postup 

na každý problém. Máme však tri kľúčové slová, ktoré sú rukoväťou počas riešenia mimoriadnych 

udalostí:  

 život 

 program 

 financie 

Pre riešenie mimoriadnych udalostí je dôležitá správna analýza vzniknutej situácie. 

Rovnako dôležité je vedieť, že pri riešení mimoriadnej situácie je potrebné brať v úvahu aj nároky 

dodávateľov služieb, nároky účastníkov, nároky dotknutej osoby, nároky pozostalých. 

Príčinou mimoriadnej udalosti môže byť aj samotný účastník (problém v jeho osobnosti – 

nedochvíľnosť, konfliktný typ, strata/neplatnosť dokladov, zlozvyky). Ďalšiu skupinu mimoriadnych 

udalostí predstavuje zdravie a s ním spojené ťažkosti ako napríklad ochorenie, úraz, nemocničné 

ošetrenie, úmrtie (ako naložiť s pozostatkami, batožina, majetok, služby).Osobitnú skupinu 

mimoriadnych udalostí predstavuje majetková ujma (prepadnutie/ okradnutie, strata dokladov). 

Jednou z ďalších skupín mimoriadnych udalostí je doprava (porucha, nehoda). Veľmi často sú 

príčinou mimoriadnych udalostí vopred nepredvídateľné udalosti z vyššej moci (živelná 

pohroma, štrajk a pod.). Nedostatky v kvalite, absentujúce služby, odchýlka od zmluvy alebo 

od popisu programu môžu byť dôvodom pre nespokojnosť klienta. Zvyčajne postačuje zjednanie 

nápravy, ktoré by malo byť prvou reakciou na podnet zákazníka. Pokiaľ však nie je dostatočné, 

prípadne vôbec možné, potom už nastupuje proces reklamácie. Tu platí viacero právnych 

predpisov z oblasti ochrany spotrebiteľa. 

 

 

UKONČENIE AKCIE 

Je žiadúce, aby sprievodca počas ukončenia akcie predniesol záverečné slovo,  v ktorom 

krátko zhodnotí priebeh akcie a dosiahnutie vytýčených cieľov. Priestor na ústne vyjadrenie 

názoru je rovnako potrebné dať aj klientom. Existuje viacero postupov, ktorými je možné 

následne zisťovať spokojnosť klientov (písomné dotazníky spokojnosti, telefonické interview 

a pod.). Názory a podnety klientov, spoločne s interným hodnotením sprievodcu a písomná 

správa o akcii sú veľmi dôležité pre celkové hodnotenie kvality. Po ukončení akcie sprievodcu 

čaká ešte vyúčtovanie akcie a prípadné odovzdanie zvereného technického vybavenia 

a materiálu. 
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PRAKTICKÁ ČASŤ 

Úloha pre Vás 

Vo vzťahu k Vášmu regiónu a problematike sprevádzania sa zamyslite komu, kde, čo a ako 

by ste ukázali. Svoje návrhy si zapíšte. 

 

Cieľová skupina: .................................................................................................................................................. 

Lokalita sprevádzanie: ....................................................................................................................................... 

Objekt/informácie o ňom: ................................................................................................................................. 

Forma sprevádzania: ...................................................................................................... .................................... 
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LESNÁ PEDAGOGIKA AKO ZÁŽITKOVÁ FORMA SPREVÁDZANIA 
V LESNOM PRÍRODNOM PROSTREDÍ 

Veronika Jaloviarová 1, Dana Loyová 1, Andrea Melcerová 1, Igor Viszlai 2 
NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen1, Lesy SR, š.p. 2 

jaloviarova@nlcsk.org, loyova@nlcsk.org, melcerova@nlcsk.org, igor.viszlai@lesy.sk 

 

“Les je jediná knižnica na svete, v ktorej sa k vedomostiam dostaneš,  

keď sa ticho s otvorenými očami prechádzaš v nej.“ 

Madas Lászlo 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Na Slovensku v minulosti fungovala prírodovedne zameraná výchovná činnosť vo forme 

krúžkov ako, napríklad krúžok mladých ochrancov prírody, mladých poľovníkov, skautské krúžky. 

Väčšinou v nich ako vedúci pôsobili práve lesníci, nadšenci turistiky, poľovníci, priatelia prírody. Po 

roku 1989 začala lesnícka komunita pociťovať potrebu aktívnej a odbornej komunikácie vo vzťahu 

k širokej verejnosti. V roku 2001 Ústav pre výchovu a vzdelávanie pracovníkov lesného a vodného 

hospodárstva vo Zvolene (pozn. v súčasnosti súčasť Národné lesnícke centrum, NLC) kontaktoval 

školiace stredisko v Ossiachu (Rakúsko), kde jeho zamestnanci absolvovali kurz lesnej 

pedagogiky. Následne bol kurz prispôsobený podmienkam a potrebám slovenských lesníkov 

a schvaľovacím procesom na Ministerstve školstva, vedy, výskumu a športu SR akreditovaný ako 

Kurz lesnej pedagogiky. 

V roku 2010 vznikla na NLC pracovná skupina, ktorá vypracovala materiál pod názvom 

Lesná pedagogika ako súčast environmentálnej výchovy – Koncepcia rozvoja, ktorej hlavným 

cieľom je: 

Zabezpečiť podmienky pre rozvoj informovanosti o význame a funkciách lesov, prispieť 

k budovaniu hodnotovej orientácie cieľových skupín zlučiteľnej s konceptom udržateľnosti života, 

posilniť emocionálny vzťah, formovať pozitívne postoje verejnosti k lesom a podnietiť spoločnosť 

k zodpovednému  a šetrnému konaniu v každodenných situáciách. 

Následne bol tento materiál v roku 2011 schválená na Ministerstve pôdohospodárstva a rozvoja 

vidieka SR. Podľa tejto koncepcie je lesná pedagogika definovaná nasledovne: 

Lesná pedagogika ako súčasť environmentálnej výchovy je učenie o lesnom ekosystéme 

a výchove človeka k trvalo udržateľnému spôsobu života na príklade lesa. Aktivity lesnej 

pedagogiky zabezpečujú certifikovaní lesní pedagógovia a je určená všetkým cieľovým skupinám, 

najmä deťom a mládeži. Využíva aktivizujúce metódy a formy zážitkového učenia a projektového 

vyučovania. Poskytuje nielen vedomosti, ale oslovuje aj emocionálnu stránku človeka, podporuje 

získavanie zručností aj celostný rozvoj osobnosti. 
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V zahraničí sa pre lesnú pedagogiku používajú aj termíny (napr. Waldpädagogik, Forest 

Pedagogics, Forest education, Forest Related Environmental Education (FREE) – často sa zamieňa 

s pojmami ako „Nature education“, „Advanture education“,  Outdoor Education a pod.), v súčasnej 

dobe sa na európskej úrovni používa pojem Forest Pedagogigcs. Viac informácií možno nájsť na 

http://www.forestpedagogics.eu/. 

Význam lesnej pedagogiky sa priamo odráža v cieľoch, a to prostredníctvom zmyslového 

vnímania (priameho kontaktu človeka s prírodou), zážitkového učenia (sprostredkovanie emócie 

a získanie vedomosti ) a hry (činnostný prvok), čím rozvíja celú osobnosť jedinca. 

 

CIELE LESNEJ PEDAGOGIKY  

Ciele lesnej pedagogiky smerujú 

k vytváraniu hodnôt, postojov a vzťahov: 

 budovanie vzťahu človek – les 

smerujúci k múdrosti, 

 budovanie múdreho vzťahu človek 

– človek, 

 budovanie sebadôvery ľudí. 

Ciele lesnej pedagogiky sú v súlade aj 

s modelom tvorivo-humanistickej 

koncepcie výchovy a vzdelávania  

KEMSAK (podľa M. Stolinu).  

Ako hovorí definícia, lesná pedagogika je 

určená všetkým cieľovým skupinám a to: 

 žiakom v sústave škôl a školských 

zariadení, 

 mládeži stredných a vysokých škôl, 

 osobám so špeciálnymi potrebami, 

 dospelým,  

 rodinám s deťmi, 

 seniorom. 

 

AKTÉRI LESNEJ PEDAGOGIKY 

Aktérmi lesnej pedagogiky sú koordinátori („tí, čo metodicky riadia“) lesnej pedagogiky, 

realizátori aktivít („tí, čo realizujú“), kľúčoví partneri („tí, čo rozhodujú“), partneri („tí, čo tvoria 

verejnú mienku o lesnej pedagogike“) a ďalší partneri („tichí pomocníci“). 
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Realizácia aktivít stojí však na lesných pedagógoch, ktorí aby mohli vykonávať lesnú pedagogiku, 

musia absolvovať akreditovaný vzdelávací program - Kurz lesnej pedagogiky. Okrem neho musia 

splniť ďalšie kvalifikačné predpoklady a nasledovné podmienky: 

 mať minimálne stredoškolské lesnícke vzdelanie alebo I., II., III. stupeň vysokoškolského 

lesníckeho vzdelania (Bc., Ing., PhD.) a musia dokladovať morálnu bezúhonnosť 

alebo 

 mať minimálne stredoškolské vzdelanie alebo I., II., III. stupeň vysokoškolského vzdelania 

(Bc., Ing., PhD.) a súčasne minimálne 5-ročnú prax v lesníctve s absolvovaním 

špecializovaného kurzu „Lesnícke minimum“ a musia dokladovať morálnu bezúhonnosť. 

 

UČENIE V LESNEJ PEDAGOGIKE 

Lesná pedagogika rozširuje vedomosti o lese zábavnou formou, pri ktorej sú do 

poznávania zapojené všetky zmysly, umožňuje objavovať, pozorovať a poznávať prírodu a tak 

pochopiť vzájomné súvislosti a lepšie si ich zapamätať. Tým dochádza k rozvoju všetkých stránok 

osobnosti, keďže v procese učenia sa oslovuje kognitívna stránka (hlava), sociálno-afektívna 

(srdce) a psychomotorická (ruky). 

Priebeh učenia v lesnej pedagogike, v ktorom sa oslovuje HLAVA – RUKY – SRDCE je 

znázornený na nasledujúcej schéme. 
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Les je pre realizáciu lesnej pedagogiky základnou podmienkou, pretože v procese učenia je 

zároveň priestorom a predmetom učenia, ako aj cieľom a didaktickým nástrojom učenia.  

 

Učenie v lesnej pedagogike využíva prvky 

zážitkového učenia, ktoré do vyučovacieho procesu 

vnáša hravé a veselé momenty. Je dôležité, aby cieľové 

skupiny v lesnej pedagogike, predovšetkým deti, zažili les 

„na vlastnej koži“ alebo inak povedané „prežili les 

všetkými zmyslami“, čo je vždy spojené so zmyslovým 

vnímaním a emocionálnou skúsenosťou. To priaznivo 

pôsobí na dlhodobé zachovanie a vytvorenie vzťahu 

k naučenému. 

 

Lesná pedagogika počas procesu učenia využíva: 

 zážitkové hry, 

 projektové učenie, metódy rozvoja tvorivého učenia, 

 bádateľské učenie, metódy rozvoja kritického 

myslenia, 

 dramatické hry, dramatizáciu, 

 situačné a inscenačné hry, hry na tímovú 

spoluprácu, 
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 literárne a výtvarné metódy, muzikoterapiu, 

 tvorivé dielne – prácu s prírodným materiálom, 

 pracovné činnosti a aktivity v lese – úlohy, práca v lese, 

 a iné. 

 

ZABEZPEČENIE LESNEJ PEDAGOGIKY NA SLOVENSKU 

Lesná pedagogika je odbornou lesníckou komunitou vnímaná ako jeden z efektívnych 

nástrojov komunikácie so širokou verejnosťou. Na Slovensku lesná pedagogika funguje vďaka 

spolupráci viacerých organizácií, inštitúcií a subjektov (napr. LESY SR, š. p., Štátne lesy TANAPu, 

Mestské lesy Košice, a.s., a iné). Odborným a metodickým garantom je NLC – ÚLPV Zvolen. 

V závislosti od typu inštitúcie, ktorá lesnú pedagogiku realizuje, sú náklady pokrývajúce lesnú 

pedagogiku kombináciou viacerých zdrojov (napr. vlastné finančné prostriedky jednotlivých 

lesníckych subjektov, finančné prostriedky zo štátneho rozpočtu, z národných a zahraničných 

projektov, získané formou vzdelávacích poukazov, poplatok účastníkov programu a pod.). 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ 

ZÁŽITKOVÉ SPREVÁDZANIE PO NÁUČNÝCH CHODNÍKOCH 

Po náučnom chodníku sa dá prejsť len jednoduchým turistickým spôsobom s prečítaním si 

textov, ktoré sú na náučných paneloch. Je ale možné to realizovať aj inak. Spestrenie presunov 

medzi informačnými panelmi rôznymi aktivitami, zameranými na zmyslové vnímanie prostredia – 

v tomto prípade najčastejšie lesa, robí z vychádzky po náučnom chodníku nevšedný zážitok, ktorý 

ostáva dlho v podvedomí. A možno si ani neuvedomujúc, obohacuje účastníkov o nové 

vedomosti, skúsenosti a hlavne sprostredkúva emócie, zážitky. Tie môžu byť vyvolané aj 

realizáciou aktivít s využitím interaktívnych objektov lesnej pedagogiky (lesná  brána, dendrofón, 

fotostena, otáčacie pexeso, vtáčie búdky, pocitový chodník, bylinková špirála, drevené zvieratká 

a pod.), ktoré podporujú sprostredkovanie zážitkov. 

Obsahovo tematická skladba programu na náučnom chodníku by mala u účastníkov 

programu oslovovať HLAVU-SRDCE-RUKY. Veľmi dôležitou súčasťou je aj spätná väzba, nielen na 

konci programu, ale aj po jednotlivých aktivitách. 

V nasledujúcom texte sú ako príklady prezentované dve ukážky zážitkového sprevádzania 

po náučných chodníkoch (NCH)  Pramenisko (Tatranský národný park) a Drienok (región Gemer) 

pre dve rôzne cieľové skupiny: mladší a straší žiaci. Opísané aktivity lesnej pedagogiky sú 

tematicky prepojené s informačnými tabuľami nachádzajúcimi sa na náučných chodníkoch, ich 

paleta je bohatá, dáva možnosť výberu. 
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A. Návrh programu aktivít zážitkového sprevádzania po NCH Pramenisko 

Náučný chodník Pramenisko sa nachádza vo vzácnom území prírodnej rezervácie 

Tatranského národného parku. NCH je súčasťou takmer 3,5 km prechádzkového okruhu, ktorý 

začína pri Expozícii tatranskej prírody – botanickej záhrade v Tatranskej Lomnici, pokračuje cez 

samotné Pramenisko ku kempu Tatranec a späť do Tatranskej Lomnice. Samotný NCH Pramenisko 

je dlhý 800 m a od botanickej záhrady je vzdialený jeden kilometer.  

Päť zastavení na náučnom chodníku rozpráva o jedinečnom území, v ktorom významnú 

úlohu zohráva voda. Pramenisko je ukážkou tatranských podmáčaných jelšových lesov. Ráz tohto 

územia určuje najmä voda v podobe jarčekov, potokov i stojacich vôd. Návštevník náučného 

chodníka Pramenisko sa tak počas prechádzky dozvie, prečo je tunajšie okolie zamokrené a že 

vodou ovplyvnené prostredie nie je bez života. O lese ovplyvnenom vodou i o tom, aké živočíchy 

a rastliny v ňom žijú. Súčasťou NCH sú dve vyhliadkové veže.  

 

Téma: LES A VODA 

Cieľ: Spoznávanie lesa a jeho zložiek s významným vodohospodárskym režimom 

Cieľová skupina: mladší školský vek 7-10 rokov 

Náučný chodník Pramenisko je zaujímavý svojou lokalitou aj trasovaním. Trasa NCH môže 

byť realizovaná ako okruh (cca 

3,5km), alebo ako obojsmerná 

náučná prechádzka. Podľa voľby 

trasovania a cieľovej skupiny si 

lesný sprievodca pripraví 

jednotlivé aktivity programu.  

Pomôcky pre vybrané aktivity: 

Lesné „zatykače“ (slovné indície 

pre určenie konkrétnej rastliny) 

a obrázky rastlín; kľúče na 

určovanie rastlín, lakmusové 

papieriky, plastové poháriky na 

vodu, šatky na oči, obrázky 

živočíchov, odmeny pre všetkých členov skupiny. 

 

Aktivita č. 1: Zoznámenie sa so skupinou, stanovenie pravidiel správania sa na NCH 

Práca so skupinou v kruhu. Lesný sprievodca privíta skupinu na NCH, predstaví sa 

a oboznámi skupinu s programom stretnutia. Vyzve skupinu ku aktivite, kde sa každý člen skupiny 

predstaví svojim menom, prípadne doplní svoje meno o zaujímavú vlastnosť (prídavné meno),                                                                                                                              
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ktorá ho vystihuje, avšak prvé písmeno je zhodné s prvým písmenom krstného mena (napríklad: 

Volám sa Laura – Láskavá, alebo 

Michal – Milý). 

Lesný sprievodca oboznámi 

skupinu s pravidlami správania sa 

v lese a na NCH. Pravidlá môžu 

vytvárať samotní členovia skupiny, 

s pozitívnym aj negatívnym 

dopadom. Ak skupina s pravidlom 

súhlasí tleskne rukami, ak 

s pravidlom nesúhlasí, dupne 

nohami. 

 

Aktivita č. 2: Brána do lesa 

Aktivita je vhodná nielen ako vstup na trasu náučného chodníka, ale aj ako zaujímavá 

aktivita na presun skupiny ku nástupu na NCH. Lesný sprievodca spolu s pedagogickým dozorom 

vytvoria z rúk „Lesnú bránu“, ktorá sa otvorí pri zodpovedaní zadanej otázky (úlohy). Otázky sa 

môžu dotýkať aj stanovej témy, prípadne prostredia, v ktorom sa vychádzka realizuje. Napríklad: 

Vymenuj troch tatranských 

živočíchov; Ktorý z tatranských 

štítov je najvyšší? Ako sa volajú 

prírodné vodné plochy v Tatrách?  

Ak sa lesný sprievodca 

rozhodne, zaradiť aktivity na 

presun, dvojice vytvoria členovia 

skupiny, ktorí si vymyslia aj otázku. 

Skupina sa presúva ku NCH 

reťazovitým prechodom cez 

jednotlivé „brány“, správnym 

zodpovedaním jednotlivých otázok. 

 

Aktivita č. 3: Lesné zatykače, informačný panel Rozkvitnuté Pramenisko  

Cieľom aktivity je spoznávať lesné rastliny, ktoré rastú a kvitnú na NCH Pramenisko. Lesný 

sprievodca si vopred pripraví kartičky s indíciami „Hľadá sa rastlina“, na základe, ktorých budú 

členovia skupiny určovať lesné rastliny. Indície by mali poukazovať na morfológiu rastlín, 

stanovištné nároky, a tiež zaujímavosti o rastlinách. Samozrejme, že pre deti je vhodné pripraviť si 



  21  

indície formou básničky alebo rýmovačky. Tak môžu členovia skupiny vymýšľať aj nové poetické 

názvy pre rastliny. Ak sa vychádzka realizuje mimo doby kvitnutia, lesný sprievodca si pripraví 

obrázky s rastlinami a členovia skupiny priraďujú „Zatykače“ ku obrázkom. 

Doplňujúca aktivita: Ak sú v skupine deti predškolského veku, rozdeľujú rastliny do farebnej 

šablóny podľa farby kvetu. Starší žiaci a dospelí môžu pracovať s náučnou literatúrou „Kľúčmi na 

určovanie rastlín“. Hra sa dá dobre alternovať aj pre poznávanie drevín. 

 

Aktivita č. 4: Meranie pH vody, informačný panel Les ovplyvnený vodou  

Na začiatku aktivity je potrebné 

diskutovať so skupinou o kolobehu 

vody v lese, význame lesov na 

hospodárenie s vodou 

v záplavových oblastiach. 

Zaujímavou aktivitou pre členov 

skupiny je meranie pH vody. 

Hodnotu pH zisťujeme podľa 

stupnice 0-14, pričom neutrálna 

hodnota je 7, hodnoty nižšie 

znamenajú kyslosť, hodnoty vyššie 

znamenajú zásaditosť. Pre väčšinu 

rastlín a živočíchov je ideálna hodnota pH 7, tzn. neutrálne vodné prostredie. Lesný sprievodca 

rozdá členom skupiny lakmusové papieriky a poháriky na vodu. Členovia skupiny odoberú vodu 

z rôznych miest, odmerajú pH a výsledky s lesným sprievodcom porovnajú. 

 

Aktivita č. 5: Lesná karavána, 

vhodné ako presun medzi 

jednotlivými informačnými panelmi 

Skupina sa zoradí do radu 

(členovia v skupine za sebou sa 

chytia za plecia). Pre lepšie 

zmyslové vnímanie je vhodné 

zaviazať jednotlivcom oči šatkou. 

Úlohou je v tichosti prejsť ako 

„karavána“ úsek po NCH a vnímať 

všetky zvuky a vône, ktoré sa po 

trase vyskytnú. 
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Doplňujúce otázky: Vnímal si nejakú príjemnú/nepríjemnú vôňu počas svojej cesty? Počul si 

nejaký zaujímavý zvuk, ktorý si predtým ešte nikdy nepočul? 

 

Aktivita č. 6: Lesné etáže, informačný panel Prečo je okolie zamokrené  

Lesný sprievodca predstaví okolitý les z pohľadu vertikálneho členenia, rozdelí les na 

vrstvy – etáže: podzemnú/machovú, bylinnú, kríkovú, stromovú a korunovú. Jednotlivé vrstvy – 

etáže skupina znázorní určitou polohou tela: machová – drep a ruky na zemi, bylinná – drep, 

kríková – rovné nohy v predklone, stromová – rovný stoj, korunová – rovný stoj so vztýčenými 

rukami. Aktivita pokračuje tým, že jednotliví členovia povedia nejakú etáž a ostatní ju znázornia 

určeným pohybom, takto sa preopakujú jednotlivé etáže v rôznom poradí dookola. 

Doplňujúca aktivita: Aktivitu možno doplniť o určenie rastlín, kríkov a stromov, ktoré tvoria 

jednotlivé etáže. Skupina si môže aktivitu zopakovať aj menovaním jednotlivých rastlín a stromov, 

tým že ich zaradia do etáží, znázorneným pohybom tela. 

 

Aktivita č. 7: Kto som?, informačný 

panel Žijú v mokradiach 

Dobrovoľníkovi zo skupiny 

pripevní lesný sprievodca na tričko 

zozadu obrázok živočícha, ktorý sa 

vyskytuje na danom území. Vybraný 

dobrovoľník má svojimi uzatvorenými 

otázkami zistiť, akého živočícha 

predstavuje.  

 

 

Aktivita č. 8: Kamienkový dážď- kreatívna aktivita, záver NCH  

Lesný sprievodca každému účastníkovi dá dva kamienky alebo dve paličky z dreva. 

Skupina vytvorí kruh. Lesný sprievodca vyzve, aby si členovia skupiny zavreli oči. Vysvetlí, že 

bude členov postupne obchádzať a koho sa dotkne, ten začne klepať kamienkom o kamienok, 

alebo drevenými paličkami o seba, tým sa vytvára ilúzia dažďa v lese. Vopred dohodnutými 

signálmi môže lesný sprievodca regulovať intenzitu klepkania, alebo si aktivitu reguluje skupina 

sama. 

Doplňujúca aktivita: Na záver môže skupina z jednotlivých kamienkov a paličiek spoločne vytvoriť 

prírodný obraz alebo mandalu.  
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Aktivita č. 9: Spätná väzba a rozlúčenie sa  

Veľmi dôležitou súčasťou programu sprevádzania je záverečné vyhodnotenie. Lesný 

sprievodca zhodnotí deň zo svojho pohľadu a poďakuje skupine za aktívny prístup. Vyzve každého 

zo skupiny, aby sa vyjadril, čo sa mu na vychádzke najviac páčilo a čo sa mu nepáčilo, aké emócie 

zažil, čo si zapamätal, čo nové sa naučil a pod. Na záver každý účastník programu dostane malú 

odmenu, ktorá by mu mala pripomínať čas strávený na NCH.  

 

B. Návrh programu aktivít zážitkového sprevádzania po NCH 

Drienok 

Náučný chodník Drienok bol vybudovaný v rámci projektu 

Slovenskej agentúry životného prostredia – Živá príroda v roku 2002, 

ako malý environmentálny projekt. Nachádza sa v severovýchodnej 

časti Drienčanskeho krasu, medzi obcami Rybník a Teplý vrch, meria 

3,3 km. Začiatok a koniec je pri parkovisku, vedľa štátnej cesty 

spájajúcej uvedené obce, na trase je osem náučných panelov, 

miesto pre posedenie a opekanie, studnička aj prístrešok.  

Témy jednotlivých panelov sú okrem krátkych textov podporené obrázkami, ktoré sú 

ručne kreslené autormi projektu a doplnené anglickým a nemeckým prekladom textov. Náučný 

chodník bol vybudovaný pracovnou skupinou „Tri lopúchy zo Sirka“ (rodina Viszlaiová) za pomoci 

ďalších partnerov. 

 

Téma: LES  

Cieľ: Spoznávanie lesa a jeho zložiek na základe zmyslového vnímania. Zdôraznenie významu lesa 

pre život človeka na Zemi. 

Cieľová skupina: starší školský vek 10-14 rokov 

Pomôcky pre vybrané aktivity: 

- „šiškofón“ (šiška), drevené štipce (do 12 ks), tenký špagát, farebné pásiky krepového papiera, 

dózy s vonnými esenciami (dve rovnaké a ďalšie dve - každá s inou vôňou), šatky na zaviazanie 

očí aspoň v takom počte, ako je polovica skupiny, dóza s rôznym ovocím nakrájaným na kúsky, 

špáradlá, za hrsť lietavých semien lesných drevín (najvhodnejšie sú semená javorov aj s lietacími 

krídlami), kartičky na zapisovanie splnených aktivít, biele plachty na tvorbu prírodných obrázkov, 

voskové farbičky, papierová obojstranne lepiaca páska, nožničky, graf s vývojom výmery lesov na 

Slovensku, graf vývoja ťažby dreva a prírastku v lesoch na Slovensku.   
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Aktivita č. 1: Zoznámenie sa so 

skupinou, stanovenie pravidiel na NCH, 

informačný panel 1 o trase NCH a jeho 

polohe 

Práca so skupinou v kruhu. Lesný 

sprievodca privíta skupinu na NCH, 

predstaví sa a oboznámi skupinu 

s programom stretnutia, trasou a polohou 

NCH. Do kruhu dá kolovať „šiškofón“ 

(smreková alebo borovicová šiška), do 

ktorého každý účastník programu povie svoje meno a doplní odpoveď na otázku, akým zvieraťom 

by chcel byť, keby nebol človekom a prečo. Zároveň sa dohodnú pravidlá na plnenie aktivít lesnej 

pedagogiky – buď ich budú účastníci plniť samostatne alebo v skupinkách, či spoločne.  

 

Aktivita č. 2: „Vrabce v tŕni“, vhodné miesto na 

chodníku 

Aktivita môže nadviazať na predchádzajúcu, 

keď účastníci vymenovávali živočíchy, ktorými by 

chceli byť. Lesný sprievodca spolu so žiakmi 

vyzdvihne tie s najlepším zrakom, ktorý je potrebný 

pre ďalšiu aktivitu. Úlohou žiakov je nájsť na 

vyznačenom úseku čo najviac „vrabcov v tŕní“ (vrabce 

sú drevené štipce umiestnené v rôznej výške pozdĺž 

upevneného špagáta na kríkoch, stromoch, bylinách 

a pod.). „Vrabce v tŕni“ je potrebné si pripraviť 

dopredu.  

 

Aktivita č. 3: „Ako rastie les“, 

informačný panel 3 o lesnom 

hospodárstve 

Najvhodnejšie je začať túto 

aktivitu otázkou: Myslíte si, že na 

Slovensku lesy pribúdajú alebo 

ubúdajú? Podľa svojho názoru sa 

rozdelia účastníci naľavo a napravo 

od chodníka. Keďže najčastejšia 
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odpoveď je, že lesov ubúda, väčšina ich bude na jednej strane. Na názornom grafe je možnosť 

poopraviť skreslené informácie a je tu aj príležitosť vysvetliť pojmy ako lesný pôdny fond (LPF), 

poľnohospodárska pôda (PP), ďalej poslanie lesného hospodárstva – starostlivosť o les a jeho 

manažovanie tak, aby les plnil všetky funkcie, ktoré od neho ľudia očakávajú. Účastníci niektoré 

z nich môžu vymenovať.  

Doplňujúce otázky: Myslíte si, že sa na Slovensku rúbe/ťaží veľa alebo málo dreva, resp. rúbe/ťaží 

viac alebo menej ako narastie? Opäť sa účastníci podľa odpovedí rozdelia na pravú a ľavú stranu 

chodníka a pravda sa môže odhaliť pomocou ďalšieho pripraveného grafu.  

Na Slovensku prirastie 

viac dreva, ako sa skutočne 

vyrúbe a to, prečo a ako sa 

„musí“ drevo rúbať, sa dá 

názorne vysvetliť na 

spoločnej hre „Ako rastie les“. 

Najvyšší účastník sa postaví 

do stredu voľnej plochy a zo 

zdvihnutých rúk postupne 

vypúšťa zhruba toľko semien 

javora, koľko je účastníkov 

vychádzky. Následne sa všetci účastníci postavia na semienka a čupnú si, čím predstavujú mladé 

semenáčiky. Postupným rastom a hlavne zväčšovaním koruny sa priestor vypĺňa. Čo 

s prehusteným lesom? Už malí škôlkari dokážu pochopiť, že niektoré stromy musia ísť von – je ich 

potrebné vypíliť. To je prvý dôvod na ťažbu stromov, ktorý zabezpečí priestor a stabilitu ostatným 

stromom. Vo vysvetľovaní sa pokračuje ďalej, že aj stromy, podobne ako napríklad obilie, dorastú 

– dozrejú do takého stavu, že je ich potrebné v správnom čase – zrelosti – vyrúbať a znovu z nich 

popadajú semená a vzniká následný mladý les. Z každého spíleného stromu však vznikne niečo 

užitočné, potrebné pre život človeka: palivo, ceruzky, papier, drevený nábytok, kniha, píšťalka 

a pod. 

 

Aktivita č. 4: „Spoznaj svoje mravenisko“, križovatka chodníka a cesty za informačným 

panelom 4 o krasových javoch 

Na túto aktivitu sú potrebné tri rôzne označené (napr. očíslované) dózy s rôznymi vôňami 

nachystané nejakú vzdialenosť pred skupinou. Účastníci postupne ovoňajú ďalšiu dózu a  po 

jednom sa presunú k miestu, kde sú umiestnené tri dózy a majú podľa vône rozoznať, ktorá vôňa 

je totožná s prvou a tá dovedie „mravcov“ do ich mraveniska. Následne pri paneli so zverou, 

ktorá žije v okolí náučného chodníka, si účastníci len potvrdia znalosť lesných zvierat, medzi ktoré 
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patrí aj mravec lesný. Doplnením 

aktivity môže byť aj „čuchové 

pexeso“ s tromi až piatimi 

dvojicami vôní (viac vôní sa 

neodporúča).  

 

Aktivita č. 5: „Spoznaj svoj 

strom“, informačný panel o 

rastlinstve a stromoch rastúcich 

v záujmovom území  

Cieľom aktivity je 

poukázať na rôznu kôru, rôzne hrúbky stromov prostredníctvom hmatu. Účastníci vychádzky 

vytvoria dvojice a každá dostane šatku na zaviazanie očí. Následne jeden z dvojice zaviaže šatku 

cez oči druhému, trochu ho za ruku povodí po lese, pootáča ho na mieste a zas presunie ďalej až 

k nejakému stromu, ktorý by si mal účastník so zaviazanými očami dôkladne hmatom „prezrieť“ 

tak, aby si zapamätal nejaké dôležité detaily. Potom sa zas po rôznych zákrutách a obratoch 

presunú na neďaleké miesto od 

stromu. Šatku si účastník sníme 

z očí a skúša nájsť „svoj strom“. 

Pre bližšie spoznanie 

jednotlivých druhov drevín sa 

aktivita môže pozmeniť a to tak, 

že najprv sa názorne ukážu 

rozdiely medzi kôrou aspoň 

troch – štyroch drevín (napr. buk 

s úplne hladkou kôrou, hrab 

s popukanou kôrou 

a svalcovitým kmeňom, dub 

s výrazne rozpukanou kôrou, 

javor horský so šupinatou kôrou a podobne podľa miestnych pomerov).  

 

Aktivita č. 6: „Dobitie hradu“, pri ruinách hradu Drienok 

Aktivita je zameraná na utužovanie spolupatričnosti a tvorbu spoločných postupov 

a spoločné riešenie problému. Účastníci vychádzky sa rozdelia na dve približne rovnako veľké 

skupiny a postavia sa v radoch proti sebe na svahu. Horná skupina sa pochytá za ruky spôsobom 

ako uzná za vhodné, aby odolala rozbehnutým „bojovníkom,“ ktorí sa snažia hradbu pretrhnúť, 
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prekonať ju a za hradbami ukoristiť princa či princeznú, podľa toho, či je vedúcim skupiny muž 

alebo žena. Od začiatku útoku až po únos majiteľov hradu sa meria čas. Po úspešnom únose sa 

skupiny vymenia, postup sa opakuje a „vyhráva“ skupina, ktorej sa to podarilo za kratší čas.  

 

Aktivita č. 7: Krajinné umenie (LandArt) - kreatívna aktivita, záver NCH 

Na pripravené biele 

plachty jednotlivci alebo skupinky 

z prírodných materiálov z okolia 

poskladajú obrázky buď so 

zadanou témou (napr. živočíchy) 

alebo sa povolí „voľná tvorba“. 

Vzájomná prehliadka výtvorov 

a ich pozitívne komentovanie, 

prípadne ocenenie tých, ktorí majú 

najfarebnejší obrázok, obrázok 

s najväčším počtom použitých 

druhov prírodnín a pod., následne 

ukončí pripravený program.   

 

Aktivita č. 8: Spätná väzba a rozlúčenie sa 

Podobne ako na príklade ukážky zážitkového sprevádzania na NCH Pramenisko, záver 

programu patrí spätnej väzbe, poďakovaniu, odmenám a rozlúčeniu sa. Spätná väzba pre starších 

účastníkov môže byť urobená aj formou tzv. odkazu, kde jednotliví účastníci vychádzky na 

pripravené papierové predlohy listov napíšu svoj „odkaz“.  

 

Ďalšie odporúčania 

Uvedené príklady interaktívneho sprevádzania po náučných chodníkoch si kladú za cieľ 

inšpirovať, samozrejme je možné ich aj ďalej vylepšovať:  

 pre mladšiu vekovú kategóriu je atraktívne „zbierania pečiatok“ za splnené úlohy na 

jednotlivých stanovištiach do vopred pripravených kartičiek, ktoré sa deťom rozdajú na začiatku 

programu sprevádzania,  

 pre staršie vekové kategórie môže byť celé sprevádzanie vytvorené ako bádateľská 

expedícia, kedy sa úlohy určia vopred, a zaznamenajú do vopred pripraveného pracovného 

listu/brožúrky, ktorý si členovia skupiny vypĺňajú počas prechádzky po NCH. Lesný sprievodca má 

úlohu facilitátora - pomocníka, ktorý úlohu vysvetlí a na záver spoločne so skupinou vyhodnotí. 



28 

Skupina starších žiakov môže na základe svojho bádania vypracovať aj posterovú alebo 

powerpointovú prezentáciu. 

Inšpiráciu pre ďalšie zážitkové hry je možné nájsť v zozname odporúčanej študijnej 

literatúry. Pri prechádzke po náučnom chodníku je pridanou hodnotou, ak sa tieto hry prepoja, 

nadviažu na informácie uvedené na informačných paneloch (informácie prírodného, 

geografického, kultúrneho, historického charakteru). 

 

Úloha pre Vás: 

Na základe existujúceho náučného chodníka vo Vašom regióne pripravte scenár zážitkového 

sprevádzania pre vybranú cieľovú skupinu. 

............................................................................................................................. ....................................................

................................................................................................................................................................................ . 

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ....................................................

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................................................................. ....................................................  

(názov náučného chodníka, popis lokality a jednotlivých informačných panelov) 

 

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................. ............... 

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................................................................. ....................................................  

(na čo všetko je potrebné myslieť pred samotnou akciou – príprava na sprevádzanie) 
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............................................................................................................................. ....................................................

......................................................................................................................................................... ........................ 

.......................................................................................................... .......................................................................

............................................................................................................................. ....................................................

................................................................................................................................................................................. 

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................  

(výber jednotlivých aktivít - privítanie, zážitkové hry a záverečné vyhodnotenie) 
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MEDIÁLNA KOMUNIKÁCIA 
Peter Gogola 
LES a Letokruhy 

gogola@lesmedium.sk 

„Slovo má ľahkosť vetra a silu hromu.“ 

Victor Hugo 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Získavanie a odovzdávanie informácií bolo od prvopočiatku existencie ľudstva základnou 

podmienkou jeho vývoja. Vznik ľudskej reči bol významným míľnikom v dejinách civilizácie. 

Spočiatku sa informácie odovzdávali výlučne ústnym podaním, resp. používaním signálov (dym, 

údery na rezonujúci predmet). Okolo roku 3 500 pred n.l. sa v Mezopotámii a na Strednom 

Východe objavilo prvé jednoduché obrázkové písmo (piktogramy). Neskôr Sumeri používali 

klinové písmo, Egypťania zaznamenávali informácie hieroglyfmi, Feničania vytvorili spoluhláskovú, 

tzv. severosemitskú abecedu 

s dvadsiatimi dvomi písmenami. 

Samostatnou kapitolou je písmo 

ázijských národov. Naše 

súčasné písmo, latinka, vzniklo 

v 7. storočí nášho letopočtu. 

Zásadným prelomom v šírení 

informácií prostredníctvom 

písma bol vynález kníhtlače. 

Nemecký zlatník Johannes 

Gutenberg okolo roku 1450 

zhotovil matricu z tvrdého 

kovu, ktorú bolo možné 

používať v stále nových kombináciách. To spôsobilo významnú zmenu v možnosti šíriť tlačené 

publikácie vo veľkom množstve, čo dovtedy ručne prepisované knihy neumožňovali. 

20. storočie prinieslo zásadnú, revolučnú zmenu v šírení informácií. Rozmach a masívna 

distribúcia tlačových médií (noviny, časopisy), v 20.-tych rokoch nástup rozhlasového vysielania, 

po 2. svetovej vojne rozmach televízie, v deväťdesiatych rokoch nástup internetu. Špecifickú 

formu šírenia informácií priniesol boom sociálnych sietí. To všetko spôsobilo obrovský pretlak 

informácií. Printové i elektronické médiá (označované aj ako masovokomunikačné prostriedky) si 

kladú za cieľ oslovovať čo najväčšie skupiny prijímateľov informácií.  
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Potreba médií oslovovať všetkých a obracať sa preto na „priemerného recipienta“, má 

okrem iného za následok, že ponúkaná informácia sa predkladá spravidla na všeobecne 

zrozumiteľnej úrovni. To má za následok zovšeobecňovanie, zjednodušovanie, nepresné alebo 

banálne formulácie a pod., z čoho podpriemerne vzdelaní prijímatelia (ktorých je väčšina), 

prijímajú hlavne heslá a prosté obraty bez toho, že by sa zamýšľali nad ich podstatou. 

Vo všeobecnosti možno definovať súčasný stav mediálneho prostredia: 

a) geometrickým radom narastá objem informácií, ktoré sú k dispozícii takmer bez obmedzenia, 

b) rýchlosť šírenia informácií je vyššia, než tomu bolo kedykoľvek v minulosti, 

c) zahltenosť informáciami spôsobuje, že jednotlivec je nútený prijímané informácie triediť, 

spracovávať alebo ich prijatie odmietať, 

d) pod pláštikom šírenia informácií je nezriedka šírená reklama a propaganda.  

 

INFORMOVANOSŤ VEREJNOSTI O LESOCH, PRÁCI LESNÍKOV A JEJ VÝZNAME PRE SPOLOČNOSŤ  

V situácii, ako bola prezentovaná v úvode, je úloha prinášať verejnosti informácie o práci 

lesníkov a jej význame pre spoločnosť zdanlivo veľmi ťažká. Nie je to tak. Dopyt po informáciách 

je stále, dôležité je si uvedomiť, ako má byť informácia spracovaná, aby s ňou novinár vedel 

a chcel pracovať. Je v záujme lesníckeho stavu robiť proaktívnu komunikáciu, teda prinášať 

aktuálne, atraktívne a pozitívne informácie, spracované do podoby, ktorej verejnosť porozumie so 

zámerom neustále zdôrazňovať význam lesa a jeho ekosystémových služieb pre zdravie a život 

spoločnosti. A s tým je neodmysliteľne spätá historická úloha lesníckeho stavu, ktorý vždy plnil 
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spoločenskú objednávku obnovy a zachovania lesov. Cieľom publikovania informácií o lese, 

lesníctve a jeho význame pre spoločnosť je: 

a) Prispievať k pochopeniu významu lesa pre kvalitu života 

b) Informovať o obsahu práce lesníkov, zdôrazňovať ich zásluhu na obnove lesa 

c) Formovať environmentálne cítenie širokej verejnosti a spoluzodpovednosť za stav 

životného prostredia 

V konečnom dôsledku by 

malo byť ambíciou každej 

lesníckej inštitúcie prezentovať 

svoje výsledky práce, informovať 

verejnosť prostredníctvom médií 

o zmysle a význame svojho 

snaženia tak, ako je to 

definované v predchádzajúcich 

cieľoch. Nástrojov na napĺňanie 

týchto cieľov je niekoľko, 

základným a najčastejšie 

používaným je tlačová správa. 

 

TLAČOVÁ SPRÁVA – ZÁKLADNÝ NÁSTROJ KOMUNIKÁCIE S MÉDIAMI 

Tlačová správa je aktuálna informácia. Je primárne určená pre novinára, ktorý jej obsah 

transformuje do média, pre ktoré pracuje (noviny, rádio, televízia, internet). Mala by prijímateľovi 

prinášať hodnotné, zaujímavé a aktuálne poznatky. Dobre napísaná tlačová správa, doplnená 

zaujímavými prílohami (obrazovými, zvukovými) je cenným materiálom pre novinára, ktorého 

postoj k informácii môže zásadne ovplyvniť jej interpretáciu. Preto je dôležité a potrebné pri písaní 

tlačovej správy poznať základné pravidlá a postupy jej koncipovania. 

K zásadám písania tlačovej správy patrí: 

a) Aktuálnosť – vždy informujeme o udalosti alebo fakte, ktorý je nový, aktuálny; 

b) Výstižnosť a primeraná stručnosť – nemala by byť príliš krátka, ani príliš dlhá, aj keď 

primeranosť jej rozsahu závisí od témy a konkrétneho obsahu; 

c) Radenie informácií od najdôležitejšej po menej podstatné (tzv. princíp obrátenej pyramídy); 

d) Autenticita – použitie citátu zainteresovanej osoby zvyšuje punc dôveryhodnosti poskytovanej 

informácie; 

e) Pridaná hodnota informácie, zvyšujúca jej atraktívnosť pre žurnalistov i verejnosť, spočívajúca 

v zaujímavých porovnaniach a prirovnaniach, v názornej prezentácii informácie tak, aby 

vhodne pracovala predstavivosť respondentov tlačovej správy; 
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f) Gramatická a štylistická správnosť textu; 

g) Poskytnutie príloh (fotografie, videá, obrázky, grafy, zvukové záznamy, linky na súvisiace 

informácie) – zvyšujú atraktívnosť správy pre prijímateľa, ich použiteľnosť je rôzna podľa typu 

média – redaktor z rádia ocení mp3, redaktor novín zas kvalitnú fotografiu. 

Náležitosti tlačovej správy 

a) Nadpis 

b) Dátum a miesto jej vydania 

c) Perex – úvodná časť, ktorá musí obsahovať podstatu celej správy a odpovedať na otázky: kto?, 

čo?, kde?, kedy?, ako? a prečo? 

d) Telo správy – podrobnejšie informácie o predmete poskytovanej informácie, súvislosti, príčiny 

a dôsledky. Informácie je dôležité radiť podľa dôležitosti. 

e) Informácia o spoločnosti, ktorú reprezentujete, prípadne čo je predmetom jej činnosti (Nemusí 

byť súčasťou tlačovej správy). 

f) Kontaktná osoba – jej meno, mailová adresa a telefónne číslo; odkazy na ďalšie zdroje 

informácií, webová stránka spoločnosti,  Facebook alebo Twitter. (Je praktické vložiť tieto 

informácie do päty dokumentu, ak máte vypracovanú šablónu na tlačové správy).  

 

Odporúčania a praktické tipy pre písanie tlačových strán 

Stránka www.tlacovasprava.sk , ktorú tvorí tím ľudí z PR branže a editorov zabehnutých 

celoslovenských médií, zhromaždila základné pravidlá dobrej a úspešnej tlačovej správy. 

1. Obsahom tlačovej správy je aktuálna informácia o vašej firme, službe alebo produkte. 

Uvedomte si, že to nie je reklamný článok ani blog. 

2. Pri písaní tlačovej správy zaraďte najdôležitejšie a najnovšie fakty na úvod, až potom sa 

venujte detailom, východiskám a podrobnostiam. 

3. Dôkladne zvážte rozsah vašej tlačovej správy: Nemala by byť veľmi krátka ani veľmi dlhá. 

Situácia sa mení od prípadu k prípadu, zlatý stred je okolo 500 slov aj s backgroundom (info o 

Vašej spoločnosti plus kontakty). 

4. Nosným posolstvom tlačovej správy má byť jeden aktuálny odkaz s uvedením súvislostí. 

5. Ak chcete komunikovať viac noviniek, doprajte každej z nich samostatnú tlačovú správu v 

určitom časovom odstupe. 

6. Atraktívnejšia pre ľudí je tlačová správa s citáciami, odkazmi, grafmi, tabuľkami, foto alebo 

videoprílohou. 

7. Alfou a omegou tlačovej správy je výstižný, konkrétny titulok (nadpis). Venujte mu patričnú 

pozornosť! 

8. Vydať tlačovú správu s gramatickými chybami je neodpustiteľná chyba (platí to aj o preklade 

do cudzích jazykov v prípade celosvetového publikovania). 
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9. Použite zrozumiteľný jazyk – ak existuje slovenský ekvivalent, vyhnite sa cudzím výrazom. 

10. Tlačová správa musí mať vlastný “rodný list”, ktorý obsahuje: 

– Kto správu pripravil alebo distribuuje 

– Kde správa vznikla (mesto) 

– Kedy správa vznikla (dátum vydania) 

– Prehľad kontaktov na spätnú väzbu (telefón, email, adresa) 

– Zdroje ďalších informácií (www, twitter, facebook,…) 

11. V jednoduchosti je krása! So správou sa ďalej pracuje (médiá, blogeri a pod.), preto má byť jej 

formálna stránka minimalistická. Každé makro, typ písma či odsek prácu so správou komplikujú. 

12. Ľudia hľadajú špecifické informácie – tých všeobecných majú dostatok. Čím unikátnejší je 

predmet vašej správy, tým skôr sa stane predmetom hľadania vašich klientov. 

13. Neposielajte vaše správy kadekomu! Môžete dosiahnuť opačný efekt a ľudí/novinárov 

znechutiť. Hľadajte prijímateľov, ktorí o správy majú záujem alebo im umožnite, aby si vašu správu 

sami našli. 

14. Po tlačovej správe oznamujúcej vopred konanie udalosti (napr. pozvánka) by mala 

nasledovať ďalšia informujúca o tom, ako udalosť dopadla – a najlepšie s fotogalériou. 

 

Distribúcia tlačovej správy 

V súčasnosti je najzaužívanejší spôsob distribúcie tlačovej správy zasielaním e-mailom na 

adresy novinárov, resp. tlačových agentúr (TASR, SITA, príp. ČTK). Je dobré vytvárať si adresár 

novinárov, ktorí sa venujú problematike prírody alebo lesa. Ďalšou možnosťou komu správu zaslať 

sú spravodajské agentúry a internetové portály, ktoré často poskytujú možnosť zverejnenia 

správy ako svoju službu, t. j. za poplatok. Existujú však aj portály, ktoré umožňujú zverejnenie 

tlačovej správy zadarmo. Je užitočné vytvárať archív tlačových správ, trvale dostupný pre 

novinárov. Ideálne je to na webovej stránke spoločnosti alebo vo Facebookovej skupine. 
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PRAKTICKÁ ČASŤ  

Vzor tlačovej správy 
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Úloha pre Vás: 

Vytvorte tlačovú správu, ktorá bude informovať o aktivitách realizovaných v lesnom 

prírodnom prostredí vo Vašom regióne (Vašou inštitúciou). 

 

................................................................................................................................................................................. 

(nadpis) 

 

....................................... 

(dátum a miesto) 

 

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. ....................................................

..................................................................................................................................................................... ............

....................................................................................................................... ..........................................................

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................. ............................... 

(kontaktná osoba, mobil, e-mail, webová stránka spoločnosti) 
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PRÍRODNÉ BOHATSTVO VO VZŤAHU K VYBRANÝM REGIÓNOM 
Rudolf Navrátil 

NLC – Ústav lesníckeho poradenstva a vzdelávania Zvolen 

navratil@nlcsk.org 

 

„Ak budeš žiť podľa prírody, nikdy neschudobnieš,  

ak budeš žiť podľa toho, čo vravia ľudia, nikdy nezbohatneš." 

Lucius Annaeus Seneca 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Slovensko je krajina známa svojimi prírodnými krásami a bohatstvom fauny a flóry. 

Rozsiahle lesy plné života, jaskyne a priepasti, vodopády, hlboké údolia a rokliny, pieskové duny 

a borovicové lesy, prírodné travertíny, ľadovcové jazerá, pokojné nížinné rieky, rozmanité horské 

terény, najrozsiahlejšie krasové územie v strednej Európe, najmenšie veľhory sveta s najvyšším 

štítom pohoria Karpát. Spolu 9 národných parkov, 14 chránených krajinných oblastí a 1108 

maloplošných chránených území (k 31. 12. 2015). To všetko nájdeme v krajine s rozlohou menšou 

ako 50 000 km2. Tieto prírodné bohatstvá lákajú čoraz viac návštevníkov, milovníkov prírody, ktorí 

túžia stráviť voľné chvíle spoznávaním slovenskej prírody. 

Lesní sprievodcovia môžu vo svojich programoch ponúknuť zážitkové spoznávanie 

jednotlivých objektov ochrany prírody a tak prispieť k lepšiemu spoznaniu danej krajiny. 
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Mnohé tieto lokality majú štatút chráneného územia a sú pod rôznym stupňom ochrany 

prírody v zmysle platnej legislatívy. Starostlivosť o chránené územia na Slovensku, vrátane ich 

evidencie, zabezpečujú organizácie rezortu Ministerstva životného prostredia SR (MŽP SR). 

Databázy chránených území sú v súčasnosti dostupné na internete a môžu byť zdrojom 

užitočných informácií tak pre návštevníkov prírody ako aj pre lesných sprievodcov. V tejto 

kapitole vám ponúkame prehľad vybraných informačných zdrojov. 

Z histórie ochrany prírody je známe, že prvou vyhlásenou chránenou lokalitou na území 

Slovenska bola v roku 1876 Kvetnica vo Velickej doline vo Vysokých Tatrách. Teda len štyri roky 

po tom, ako bol vyhlásený najstarší národný park na svete Yellowstonský národný park (1. marca 

1872). Kvetnica sa neskôr stala súčasťou Tatranského národného parku a Národnej prírodnej 

rezervácie Velická dolina. Postupne pribúdali ďalšie chránené územia (napr. v roku 1913 Dobročský 

prales a Badínsky prales) a dňa 18. 

decembra 1948 bol Slovenskou 

národnou radou vyhlásený prvý 

národný park na Slovensku - 

Tatranský národný park. 

Zvyšovanie počtu chránených 

území prinieslo nutnosť ich 

evidencie. Prvými úradnými 

zoznamami chránených území boli 

Vestník Ministerstva školstva a 

národnej osvety Československej 

republiky (zošit 2 z roku 1934) a 

Školské zvesti (zošit 7 z roku 

1950). Systém ochrany prírody na 

Slovensku sa postupne vyvíjal od 

minulosti až po súčasnosť, tak po 

stránke inštitucionálnej ako aj 

legislatívnej. Prvým špeciálnym 

zákonom o ochrane prírody na 

Slovensku bol zákon Slovenskej národnej rady č.1/1955 Zb. SNR, o štátnej ochrane prírody. 

V súčasnosti je základným legislatívnym dokumentom ochrany prírody a krajiny Slovenskej 

republiky Zákon NRSR č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. 

V zmysle tohto zákona a vykonávacej vyhlášky MŽP SR č. 24/2003 Z. z. je úradnou evidenciou 

chránených území a chránených stromov v Slovenskej republike Štátny zoznam osobitne 

chránených častí prírody a krajiny. 
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ŠTÁTNY ZOZNAM OSOBITNE CHRÁNENÝCH ČASTÍ PRÍRODY A KRAJINY 

Vedením štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny je poverené 

Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva (SMOPAJ), ktoré ho prevádzkuje v spolupráci 

so Štátnou ochranou prírody (ŠOP SR), Slovenskou agentúrou životného prostredia (SAŽP) 

a Správou slovenských jaskýň (SSJ). 

Tento zoznam pozostáva z: 

 databázy chránených území a chránených stromov, 

 prírastkového katalógu chránených území a chránených stromov,  

 zbierky listín o chránených územiach a chránených stromoch. 

Aj keď sa štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny vedie najmä pre potreby 

orgánov ochrany prírody, výpisy z neho sú verejnosti prístupné na internetových adresách: 

 zoznam maloplošných chránených území 

http://uzemia.enviroportal.sk 

Zoznam obsahuje informácie o maloplošných chránených územiach na Slovensku podľa kategórií 

Národná prírodná rezervácia, Prírodná rezervácia, Národná prírodná pamiatka, Prírodná pamiatka, 

Chránený areál a Chránený krajinný prvok. Zoznam je možné prehľadávať podľa administratívneho 

členenia, kategórií, výmery, roku vyhlásenia a pod. V zozname získate informácie o predmete a 

stupni ochrany daného chráneného územia, jeho lokalizácii v mape a právnych predpisoch o jeho 

vyhlásení, zmene alebo zrušení. 

 zoznam chránených stromov 

http://stromy.enviroportal.sk 

Zoznam obsahuje katalóg chránených stromov na Slovensku. Chránené stromy sú samostatnou 

kategóriou ochrany prírody a rovnako ako chránené druhy,  chránené  územia,  územia  

európskeho  významu,  súkromné  chránené  územia  a ochranné pásma, patria medzi osobitne 

chránené časti prírody a krajiny vymedzené v č. 543/2002 Z. z. o ochrane prírody a krajiny v znení 

neskorších predpisov. O každom chránenom strome je možné v zozname získať informácie 

o význame a dôvodoch jeho ochrany, právnych predpisoch, biometrických parametroch vrátane 

fotografie a lokalizácie stromu v mape. 
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ĎALŠIE INFORMAČNÉ ZDROJE  

Internetové stránky ŠOP SR, jednotlivých správ národných parkov a chránených krajinných 

oblastí, SSJ a SMOPAJ ponúkajú mnoho ďalších informácií o chránených územiach, ako sú sumárne 

správy a ročné prehľady zmien v chránených územiach. Na stránke SMOPAJ je možné nájsť 

napríklad register všetkých jaskýň evidovaných na Slovensku, ktorých je viac ako 7000. Stránka 

Správy slovenských jaskýň ponúka informácie o 12-tich jaskyniach sprístupnených verejnosti 

v správe SSJ, ale aj ďalších, ktorých prevádzku zabezpečujú iné subjekty. Ďalej o vybraných 30-tich 

jaskyniach voľne prístupných verejnosti, kde je umožnený voľný vstup bez sprievodcu, a v ktorých 

nehrozí nebezpečenstvo poškodenia ich prírodných a kultúrnych hodnôt a je zaistený bezpečný 

pohyb návštevníkov. 

Uvádzané internetové aplikácie o rôznych objektoch ochrany prírody sú výstupmi 

z informačných systémov a databáz rezortu MŽP SR, ktoré sú určené verejnosti. Obsahujú 

celoplošné údaje za Slovensko a ich aktuálnosť je zabezpečovaná poverenými inštitúciami.  Sú 

preto užitočnými zdrojmi informácií o prírodnom bohatstve v akomkoľvek regióne Slovenska, 

ktoré môžu prispieť k obohateniu poznania návštevníkov lesa. 
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PRAKTICKÁ ČASŤ 

Úloha pre Vás: 

1. Vyhľadajte v databáze štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny 

maloplošné chránené územia vo Vašom kraji alebo okrese. Zistite zastúpenie 

jednotlivých kategórií: Národná prírodná rezervácia, Prírodná rezervácia, Národná 

prírodná pamiatka, Prírodná pamiatka, Chránený areál, Chránený krajinný prvok.  

............................................................................................................................. .................................................... 

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

 

2. Vyhľadajte v databáze štátneho zoznamu osobitne chránených častí prírody a krajiny 

chránené stromy vo Vašom kraji alebo okrese. Zistite drevinový druh chránených 

stromov, ktorý vo Vašom regióne prevláda. 

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. ....................................................

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................... 

............................................................................................................................. .................................................... 

................................................................................................................................................................................. 

............................................................................................................................. .................................................... 

 

 

ZOZNAM POUŽITEJ A ODPORÚČANEJ ŠTUDIJNEJ LITERATÚRY A INTERNETOVÝCH ZDROJOV: 
http://uzemia.enviroportal.sk - štátny zoznam osobitne chránených častí prírody a krajiny 

http://stromy.enviroportal.sk – katalóg chránených stromov 

www.smopaj.sk - Slovenské múzeum ochrany prírody a jaskyniarstva 

www.sopsr.sk - Štátna ochrana prírody SR 

www.ssj.sk – Správa slovenských jaskýň 

KRIŠTOF, M. 2015: Ochrana a starostlivosť o chránené stromy – metodická príručka. Štátna ochrana 

prírody SR, Banská Bystrica, 37 s. 
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ZÁSADY PRVEJ POMOCI V LESNOM PRÍRODNOM PROSTREDÍ 
Andrej Kapľavka 
Slovenský Červený kríž 

Kaplavka.Andrej@zoznam.sk 

 

„Tak ako bez krvi, ani bez lesa človek nemôže žiť.“ 

motto projektu Zelená kvapka krvi 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 

Pri pobyte v lesnom prírodnom prostredí môže dôjsť k mnohým situáciám, ktoré si 

vyžadujú poskytnutie prvej pomoci. Prvá pomoc je pomoc, ktorá je poskytovaná človeku, ktorý je 

v ohrození poškodenia zdravia alebo straty života ešte pred príchodom odbornej lekárskej pomoci 

a to bez odborných a špeciálnych pomôcok, iba pomocou svojich rúk a predmetov, ktoré nám 

daná situácia umožní použiť. Prvú pomoc je povinný poskytnúť každý človek bez rozdielu pohlavia 

a vzdelania. Poskytovanie neodkladnej pomoci pri ohrození života, zdravia alebo majetku je 

verejným záujmom a legislatívne je garantované Ústavou Slovenskej republiky. 

Neposkytnutie prvej pomoci môže byť klasifikované ako trestný čin, načo poukazuje aj zákon.  

Trestný zákon č. 300/2005 z. z.  

§ 177: „Kto osobe, ktorá je v nebezpečenstve smrti alebo javí príznaky ťažkej ujmy na zdraví, 

neposkytne potrebnú pomoc, hoci tak môže urobiť bez nebezpečenstva pre seba alebo iného, 

potrestá sa odňatím slobody až na dva roky.“ 

Pri pohybe v lesnom teréne, alebo práci v lese na človeka číhajú rôzne situácie, ktoré 

spravidla nie je možné predvídať. Jednou z takýchto situácii sú úrazy. Úrazy môžu byť spojené s 

turistikou a rôznymi vychádzkami po lese alebo môžu vzniknúť pri práci v lese (zlomeniny, rezné 

poranenia – motorová píla, sečné poranenia – sekera, rôzne závaly, prívaly a podobne). 

V nasledujúcom texte sú popísané situácie, ktoré môžu nastať v lesnom teréne a pri ktorých je 

potrebné poskytnúť prvú pomoc. 

 

Podvrtnutie členka – vzniká pri nesprávnom našľapnutí na terénnu nerovnosť, kedy dôjde 

k náhlemu vysunutiu členkového kĺbu a opätovne jeho vrátenie do pôvodnej polohy.  

Prvá pomoc: postihnutého upokojiť, členok spevniť elastickým obväzom, prípadne priložiť studený 

obklad. Pacienta transportovať v sede na odborné ošetrenie, prípadne privolať záchrannú 

zdravotnú službu (ďalej ZZS).Číslo 112, alebo 155. 

 

Zlomeniny – vznikajú pri porušení niektorej kosti. Delíme ich na otvorené, t.j. úlomky kosti 

perforovali svalovú hmotu a kožu a v mieste zlomeniny je otvorená rana, prípadne úlomok kosti 
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trčí von. Druhú skupinu tvoria zlomeniny zatvorené, t.j. úlomky kosti sú uložené v svalovej hmote 

a neporanili kožu. 

Prvá pomoc: zatvorená zlomenina – postihnutého upokojiť, 

poranenú končatinu znehybniť. Na znehybnenie využívame to, 

čo v danej situácii máme (palica, konár, doska a pod.). Pri 

manipulácii s poranenou končatinou dbáme na to, aby sme pri 

manipulácii nevyrobili otvorenú zlomeninu. 

Prvá pomoc: otvorená zlomenina – najprv ošetríme ranu. Ak sa 

v mieste zlomeniny nachádza otvorená rana – túto sterilne 

prekryjeme gázou a zľahka obviažeme. Ak v mieste zlomeniny 

trčia úlomky kostí, tieto nevyberáme von ani nevtláčame do 

vnútra. Ranu prekryjeme sterilnou gázou, na 

okraje rany priložíme celé rolky obväzu 

a zľahka obviažeme. Následne zlomeninu 

znehybníme.  

Ak ide o zlomeninu dolnej končatiny 

a nemáme materiál na znehybnenie 

zlomeniny, zdravá noha nám poslúži ako dlaha 

a to tým, že nohy na niekoľkých miestach 

zviažeme obväzom. Uzol viažeme vždy na 

zdravú stranu. Následne voláme na tiesňovú linku 155, 112. 

Ďalším druhom poranení sú sečné poranenia. Sečné poranenia sú tiež nebezpečné, lebo 

tiež môžu spôsobiť amputáciu niektorej častí tela. Sečné rany majú okraje rany hladké, preto na 

zastavenie krvácania niekedy postačí stlačiť okraje rany k sebe a takto zastaviť krvácanie. 

Prvá pomoc: pacienta upokojiť, zastaviť krvácanie, ranu obviazať a pacienta transportovať na 

odborné ošetrenie, prípadne privolanie ZZS (tel. 112, 155). 

 

Pri všetkých týchto ošetreniach sú dôležité protišokové opatrenia: 

Ticho: psychické a fyzické upokojenie 

Teplo: brániť stratám tepla – deka, izolácia od podlahy 

Tekutiny: nič nejesť a nepiť aj pri výraznom pocite smädu, ovlažiť pery 

Tíšenie bolesti: ošetrenie poranení, znehybnenie 

Transport v protišokovej polohe – v ľahu s podloženými nohami  
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Bezvedomie 

Bezvedomie je život ohrozujúci stav bez ohľadu na jeho vznik. Každý stav bezvedomia bez 

následnej pomoci môže znamenať smrť postihnutého. Preto každému stavu bezvedomia musíme 

venovať veľkú pozornosť. 

 

Prvá pomoc: Pri poskytovaní prvej pomoci takýmto pacientom vždy ako prvé zisťujeme základné 

životné funkcie. Základné životné funkcie sú: 

 

Vedomie – zisťujeme tak, že postihnutého oslovíme. Ak postihnutý na oslovenie neodpovedá, 

musíme vykonať bolestivý podnet, t. j. s postihnutým zatrasieme alebo zatlačíme na hrudnú kosť. 

Ak postihnutý nereaguje na oslovenie ani na bolestivý podnet, je porušená jedna zo základných 

životných funkcií a to vedomie. Následne kontrolujeme druhú zo základných životných funkcií – 

dýchanie. 

 

Dýchanie – kontrolujeme tak, že 

priložíme líce k ústam a nosu 

postihnutého, kde na líci by sme mali 

cítiť vydychovaný vzduch, počuť 

dychové šelesty a okom by sme mali 

vidieť dvíhanie hrudníka. Dvíhanie 

hrudníka je priamym znakom 

dýchania. Ak sú prítomné známky 

dýchania, postihnutého uložíme do 

stabilizovanej polohy, do polohy na 

boku. Krvný obeh laici nekontrolujú.  

 

Ak postihnutý nedýcha, 

skontrolujeme ústnu dutinu. Ak 

postihnutý má niečo v ústach, vyčistíme 

ústnu dutinu a urobíme mierny záklon 

hlavy. Znova skontrolujeme dýchanie. Ak 

postihnutý začne dýchať, uložíme ho do 

stabilizovanej polohy. Ak ale nedýcha 

začíname s kardio – pulmonálnou 

resuscitáciou (KPR). 
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KPR – dospelý pacient (od puberty až po smrť).  

 Položte zápästnú časť dlane jednej ruky na stred hrudníka 

 Druhú ruku položte na chrbát prvej ruky  

 Prepleťte prsty, nedotýkajte sa poprsia  

 Stláčajte hrudník rýchlosťou 100 – 120 krát za minútu do hĺbky 5 cm  

 Stláčanie rovnako ako uvoľnenie 

 Ak je to možné, vymeňte stláčajúceho každé 2 minúty bez prerušenia dýchania 

 Následne zakloňte hlavu postihnutého a urobte dva vdychy 

Privolaj ZZS na číslo 112 alebo v našich podmienkach 155 

 

Šokové stavy 

Šok je život ohrozujúca situácia. Vzniká v dôsledku zlyhania krvného obehu, ktorý 

zabezpečuje distribúciu kyslíka do tkanív a odsun odpadových látok. To má za následok, že 

životne dôležité orgány ako mozog a srdce sú nedostatočne zásobené kyslíkom. Stav si vyžaduje 

okamžitú liečbu, aby sa zabránilo trvalému poškodeniu a smrti.  

Príčiny šoku: najčastejšou príčinou šoku pri lesných úrazoch je závažná strata krvi, hemoragický 

šok. Šok sa rozvíja pri strate 1,2 litra krvi, čo je asi jedna pätina normálneho objemu. 

 

Prvá pomoc: čo najskôr zastaviť krvácanie. Na zastavenie krvácania používame tlakový obväz. Ak 

krv presakuje a vyteká von, obväz odstránime a priamym tlakom na ranu (dva alebo tri prsty). 

Tento tlak musí pôsobiť viac ako desať minút alebo až do príchodu ZZS.  

  

Anafylaktický šok – tento stav je závažná alergická reakcia, ktorá postihuje celý organizmus. U 

precitlivených ľudí sa môže vyvinúť niekoľko sekúnd, alebo minút po kontakte s provokujúcou 

látkou a je potenciálne smrteľný. Možné provokujúce faktory sú: 

 Látky (alergény), ktoré sa dostanú do organizmu cez kožu a vzduchom. 

Približná strata 

tekutiny 
 Prejavy v organizme 

 0,5 litra Malý alebo žiadny vplyv. 

 do 2 litrov  

Vylučujú sa hormóny, ako je adrenalín, zrýchľuje sa pulz a začína sa 

potenie. Malé krvné cievy sa uzatvárajú a krv s kyslíkom sa premiestňuje 

do životne dôležitých orgánov. Objavujú sa príznaky šoku. 

2 litre alebo viac 

(nad 1/3 normálneho 

objemu dospelej 

osoby) 

Ak strata tekutín alebo krvi dosahuje túto úroveň, pulz na zápästí 

(periferný obeh) sa stráca. Postihnutý zvyčajne začne strácať vedomie. 

Zastavuje sa dýchanie a akcia srdca. 



46 

 Injekcia špecifického lieku. 

 Uštipnutie určitým hmyzom. 

 Potravou, napr. oriešky, jahody a iné. 

Príznaky šoku: počas anafylaktickej reakcie sa uvoľňujú do krvi chemické látky, ktoré rozširujú 

cievy a zužujú priedušky. Prudko klesá tlak krvi a zhoršuje sa dýchanie. Jazyk, hrdlo môže 

opuchnúť, čím sa zvyšuje riziko hypoxie. Závažne sa zníži prívod kyslíka do životne dôležitých 

orgánov. Osoba v anafylaktickom šoku potrebuje okamžitú liečbu, injekciu adrenalínu. 

Prvá pomoc: pacienta upokojiť, uľahčiť dýchanie a minimalizovať šok, kým príde odborná pomoc. 

Alergici by mali pri sebe nosiť pohotovostný antialergický balíček „ EPI – PEN“. Voláme ZZS (tel. 

112, 155). 

 

Vyčerpanie z tepla  

Tento stav vzniká u ľudí, ktorí pri dlhom pobyte na slnku a potení stratili veľké množstvo 

minerálnych látok a vody. Stav sa zväčša vyvíja postupne. Postihuje ľudí, ktorí nie sú zvyknutí na 

pobyt v horúcom a vlhkom prostredí. Pri prehriatí sa môžu objaviť: 

 Bolesti hlavy, závraty, ťažoba a zmätenosť 

 Kŕče v končatinách a brušnej stene, napínanie na vracanie. 

 Potenie, silný a tvrdý pulz 

 Telesná teplota nad 40 stupňov Celzia 

 Horúca, začervenaná a suchá koža 

Prvá pomoc: pacienta upokojiť, preniesť do chladného prostredia. Ochladzovať vlažnou vodou, 

kým teplota neklesne, dávať piť vodu, do ktorej pridáme niekoľko zrniečok kuchynskej soli, 

nakoľko sa vyplavili z tela minerály. Voláme ZZS (tel. 112, 155). 

 

Uštipnutie kliešťom 

Kliešť je drobný, pavúkovi podobný 

živočích. Žije v trávnatých a lesných 

porastoch. Prichytí sa na kožu zvieraťa 

alebo človeka a zahryzne sa do nej, 

aby sal krv. Kliešte môžu prenášať 

rôzne infekčné choroby, preto je 

nevyhnutné odstrániť ich čo najskôr. 

Prvá pomoc: odstrániť kliešťa – 

kývavým pohybom uvoľnite hlavičku. 

Snažte sa, aby ste kliešťa neroztrhli 

a nenechali hlavičku zavŕtanú v koži. 
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Nikdy sa kliešťa nesnažte udusiť masťou alebo olejom. Kliešť vyvráti do rany obsah svojho brucha 

a tým sa znásobí riziko infekcie. Miesto vydezinfikujte a kontrolujte. V prípade komplikácii je 

potrebné vyhľadať lekára. 

Príznaky infekcie: 

 Bolesť, opuch, začervenanie a teplo v okolí pokožky uhryznutej kliešťom 

 Červené pruhy na pokožke 

 Horúčka alebo zimnica 

 

 

Uštipnutie hadom 

Na Slovensku žije vo voľnej prírode päť 

druhov hadov, z toho len jeden jedovatý – 

vretenica severná, ale jej uštipnutie býva 

málokedy smrteľné. Aj keď uštipnutie hadom 

obyčajne nie je nebezpečné pôsobí hrozivo. 

Veľmi dôležité je upokojiť osobu, pretože ak 

sa nepohybuje, jed sa v tele šíri pomalšie.  

Príznaky nakazenia hadím jedom 

 Dve bodné rany od zubov 

 Nauzea (nutkanie na zvracanie) 

 Nadmerné potenie, slinenie 

 Zvýšený pulz, teplota, bledosť a smäd 

Prvá pomoc: Postihnutého upokojiť, posadiť alebo uložiť do ľahu. Zbytočný pohyb nie je žiadúci. 

Na postihnutú končatinu aplikovať dlahu a voľnú bandáž. Voláme ZZS (tel. 112,155). Ak je nutné, 

môžeme podávať aj tekutiny (čaj, voda) v malom množstve. 

Iné náhle stavy 

Kolapsový stav – ak zbadáte, že osoba začína kolabovať alebo upadá do mdlôb, nesnažte sa ju 

udržať v stoji. Pomôžte jej šetrne spadnúť na zem, uložte ju do polohy na chrbát, uvoľnite odev 

okolo krku a dolné končatiny zdvihnite tak, aby s podložkou zvierali 45 stupňový uhol.  

 

Epileptický záchvat – je spôsobený veľkými poruchami elektrickej aktivity mozgu. Ak vidíme, že 

osoba má tendenciu padnúť, pomôžme to urobiť šetrne, aby si nespôsobila úraz. Počas záchvatu 

kŕčov celého tela chránime hlavne hlavu a to jej pridŕžaním zozadu od pacienta, nesnažíme sa 

otvárať ústa ani vyberať zapadnutý jazyk. Sledujeme dýchanie. Po odznení kŕčov privoláme ZZS 

(tel. 112, 155). 
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Cukrovka – diabetes mellitus – je porucha metabolizmu cukrov, pri ktorej organizmus nie je 

schopný vyprodukovať správne množstvo inzulínu. Najčastejšou komplikáciou cukrovky je 

hypoglykémia. Pri hypoglykémii je pacient smädný, hladný, nervózny, niekedy až agresívny. Prvá 

pomoc: postihnutého upokojiť, ak je to možné a podať 2-3 kocky cukru, prípadne piť sladký nápoj 

(100% ovocná šťava), privolať ZZS (tel. 112, 155).  

 

Náhle zlyhanie srdca – je stav, keď srdcový sval preťažený alebo poškodený už nevládze 

prečerpávať krv do tkanív a tým ich okysličovať. Najčastejšou príčinou zlyhania srdca býva akútny 

infarkt myokardu (IM), ktorý je spôsobený prekážkou v dodávke kyslíka do určitej časti 

srdcového svalu. Prejavuje sa náhlou bolesťou za hrudnou kosťou s vyžarovaním do krku alebo 

ľavého ramena, sťaženým dýchaním, náhlym potením, slabosťou a pocitom úzkosti. 

Prvá pomoc: pacienta upokojiť, uvoľniť odev okolo krku a pásu a privolať ZZS (tel. 112, 155). Nikdy 

pacientovi nepodávať žiadne lieky (napr. nitroglycerín).  

 

ZÁVER 

Väčšina z nás pociťuje 

obavu, ak sa stretne tvarou 

tvár s problémom v skutočnom 

živote, ktorý vyžaduje jeho 

rýchle a správne zvládnutie. 

Prvá pomoc je disciplína, pri 

ktorej treba rátať aj s možnými 

chybami. Ak sa však budete 

snažiť urobiť pri poskytovaní 

pomoci inému všetko čo 

najlepšie, vaše pocity zostanú 

navždy dobré. Pri poskytovaní 

pomoci človeku, ktorý je 

v ohrození zdravia alebo života platí pravidlo „ pomôž ale neuškoď“. A pomoc poskytujte tak, aby 

ste sa zbytočne nevystavili riziku poškodenie vlastného zdravia, alebo straty života. 
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PRAKTICKÁ ČASŤ 

Úloha pre Vás:  

Pri pobyte v lesnom prírodnom prostredí je zodpovedné nosiť so sebou lekárničku. Zistite jej 

povinnú výbavu. Obsah lekárničky si zapíšte: 

............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................

............................................................................................................................. ....................................................

............................................................................................................................. .................................................... 

........................................................................................................................................................... ......................

............................................................................................................. ....................................................................

............................................................................................................................. ....................................................

.................................................................................................................................................................................

................................................................................................................................................................................. 
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ENVIRONMENTÁLNA ETIKA 
Martin Pazdera 

Prešovská univerzita v Prešove, Filozofická fakulta 

matopazdera@gmail.com  

 

„Až láska ku všetkému tvorstvu učinila z človeka ľudskú bytosť.“ 

Albert Schweitzer 

 

ÚVOD DO PROBLEMATIKY 
Lesná pedagogika je definovaná ako súčasť environmentálnej výchovy a pre 

environmentálnu výchovu je zdrojom inšpirácie práve environmentálna etika. V tejto súvislosti je 

dôležité zamyslieť sa nad tým, k akým cieľom sa má environmentálna výchova dopracovať, čo má 

mladých ľudí naučiť, k akým hodnotám ich má viesť. 

Environmentálna etika je mnohými autormi označovaná ako filozofická disciplína, ktorá 

vystupuje ako typ aplikovanej etiky. Je určitou aplikáciou normatívnej etiky na určitý súbor 

morálnych problémov a dilem súvisiacich predovšetkým s prírodnými entitami. Je určitým 

vyjadrením postoja človeka k prírode, snaží sa vymedziť environmentálne zodpovedný rozmer 

ľudského správania vo vzťahu k prírodnému svetu. Ako akademická disciplína sa environmentálna 

etika začína formovať v 70-tych rokoch 20. storočia. Akýmsi prvotným impulzom jej vzniku sa 

stáva štúdia Lynna Whitea Jr. s názvom Historické korene našej ekologickej krízy, uverejnená 

v časopise Science v roku 1967. Článok rozprúdil búrlivú diskusiu o hlbšej axiologickej reflexii krízy 

životného prostredia. Zároveň tak vytvoril priestor pre koncipovanie neantropocentrických 

(biocentrických) hodnotových teórií. Lešková Blahová uvádza, že najvýraznejšími východiskami 

environmentálnej etiky sa stali etika úcty k životu Alberta Schweitzera, etika Zeme Alda Leopolda, 

etika záchranného člnu Garretta Hardina, hlboká ekológia Arne Naessa, ekológia hlbinného 

stotožnenia, hypotéza Gaia Jamesa Lovelocka, koncepcia H. Skolimowskeho, etika rešpektu 

k prírode Paula W. Taylora, feminizmus a ekofeminizmus, etika vzťahu k zvieratám Petra Singera 

a Toma Regana a i.  

 

VYBRANÉ KONCEPCIE ENVIRONMENTÁLNEJ ETIKY  
Schweitzer, ako jeden z prvých manifestuje myšlienku, že človek musí rozšíriť svoju etickú 

vnímavosť na všetko živé. Etika tak nadobúda hlbší rozmer, mení sa zo špecificky ľudského 

fenoménu na fenomén, ktorý sa dotýka všetkého živého. Etika, ktorá demonštruje lásku človeka 

k blížnemu síce môže byť  podľa neho opodstatnená a hlboká, no nemôže byť úplná. Úplnou môže 

byť len etika, ktorá berie ohľad na každú živú bytosť a tou je etika úcty k životu. Takéto uchopenie 

etiky vzťahuje lásku na celé univerzum.  
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V súvislosti so vznikom 

environmentálnej etiky je 

nemenej dôležité spomenúť 

článok z roku 1991 Etika Zeme 

od významného autora Alda 

Leopolda. Leopold sa domnieva, 

že chýba etika, ktorá by sa 

zaoberala vzťahom človeka 

k Zemi, živočíchom a rastlinám, 

ktoré sú taktiež obyvateľmi 

Zeme. Tvrdí, že vzťah k Zemi je 

ešte stále prísne ekonomický. Rozšírenie etiky o tento tretí rozmer považuje Leopold za evolučnú 

možnosť a ekologickú nutnosť. Vychádza z predpokladu, že jedinec je členom spoločenstva tých, 

ktorí sú na sebe vzájomne závislí. Inštinkt nás vedie k tomu, aby sme o svoje miesto v spoločnosti 

súťažili, no etické hodnoty k tomu, aby sme spolupracovali. Etika Zeme tak rozširuje hranice tohto 

spoločenstva tak, aby zahrňovalo pôdu, vodu, rastliny a živočíchy. Etika Zeme mení človeka 

z pozície dobyvateľa na pozíciu obyvateľa a predpokladá tak rešpekt k ostatným členom tohto 

spoločenstva.  
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Ďalším autorom, ktorý výrazne prispel do diskurzu o environmentálnej etike je Hans Jonas. 

Jonas vychádza z predpokladu, že obmedzenie zodpovednosti za človeka samého na základe jeho 

odlišnosti od ostatnej prírody zostáva značným obmedzením, dokonca akýmsi odľudčtením 

človeka samého a degradovaním jeho podstaty. Aj keď je stále zodpovednosť voči človeku 

absolútnou morálnou kategóriou, obsahuje a zahrňuje v sebe aj zodpovednosť voči prírode ako 

podmienku nášho ďalšieho trvania a našej existenciálnej úplnosti. 

Toto stručné predstavenie environmentálnej etiky ako filozofickej disciplíny má poslúžiť 

ako teoretická platforma pre jej praktické využitie v konkrétnych reálnych podmienkach, 

v ktorých je realizovaná environmentálna výchova.  

 

SÚVISLOSŤ MEDZI ENVIRONMENTÁLNOU ETIKOU A ENVIRONMENTÁLNOU VÝCHOVOU 
Mnohí autori chápu environmentálnu výchovu ako niečo, čo nespočíva len v hodnotovo 

neutrálnej deskripcii ekologických problémov, ale pôsobí predovšetkým ako niečo, čo dokáže 

upravovať hodnotovú štruktúru človeka. Mladého človeka (žiaka, študenta) tak donúti zamyslieť 

sa nad týmito problémami omnoho hlbšie. V takomto ponímaní je to niečo, čo prispieva 

k osvojovaniu si schopnosti autonómne mravne uvažovať, hodnotiť, konať a následne preberať 

zodpovednosť za svoje konanie. Environmentálna výchova týmto spôsobom pôsobí ako určitá 

kultivácia mravnej osobnosti človeka, pomáha rozvíjať mravné úsudky, vedie k proprírodnému 

prístupu a k rešpektovaniu morálnych hodnôt, akými sú ľudská dôstojnosť, humánnosť, 

spravodlivosť či zodpovednosť. Predpoklad pre takto uchopenú environmentálnu výchovu 

predstavuje zmena v našom celkovom myslení, spôsobe nazerania a uvažovania o ľudskom 

a mimoľudskom svete. 

Podľa Máchala musí 

environmentálna výchova 

vzbudiť a udržať záujem 

o environmentálne prijateľnejšie 

spôsoby života, taktiež 

popudzovať k záujmu o zdravú 

prírodu, k aktivitám, ktoré 

podporujú udržateľný rozvoj 

obce resp. Zeme. Jedinec musí 

byť inšpirovaný k myšlienke, že 

aj skromnými prostriedkami 

môže dosiahnuť bohatší život, ktorý nezaťažuje prírodné prostredie prílišnou ekologickou stopou. 

Hlavným cieľom takto poňatej environmentálnej výchovy je naučiť mladých ľudí (žiakov, 

študentov) rozoznávať hodnotové štruktúry (vzorce správania), ktoré im v budúcnosti pomôžu 
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samostatne nachádzať svoj vlastný zodpovedný prístup k životu, k ľuďom, životnému prostrediu. 

Tieto hodnoty tak následne dokážu prakticky demonštrovať v každodennom živote svojim 

konaním, založenom na etickej a environmentálnej korektnosti. 

 

PRAKTICKÁ ČASŤ 

Ukážky aktivít environmentálnej výchovy podporujúcich hodnoty environmentálnej etiky na 

príklade lesného prírodného prostredia 

 

Aktivita 1: Opíšte video – Ako človek ničí planétu  

Úloha na rozvoj kritického myslenia, úloha na posilnenie hodnoty úcty k životu (A. 

Schweitzer), hodnoty zodpovednosti (H. Jonas), sekundárne sa rozvíja emocionalita, empatia 

a sebareflexia. Pomáha pri pochopení dobrovoľnej skromnosti či umiernenosti.  

Priebeh aktivity: Na internete vyhľadajte a pozrite video Jak človek ničí planétu. Po pozretí videa 

nasleduje diskusia s účastníkmi, ktorá je podnecovaná nasledujúcimi otázkami: 

1. Ako si sa cítil pri pozeraní 

videa? 

2. Ktoré časti videa ťa najviac 

zaujali alebo najviac pobúrili 

a prečo? 

3. Skús zhrnúť pár vetami 

hlavnú myšlienku videa. 

4. Dozvedel si sa z videa niečo, 

čo si pred tým nevedel? 

5. Prečo by človeku nemala byť 

ľahostajná ochrana prírody? 

6. Ako môže človek zamedziť ničeniu prírodného prostredia?  

7. Ako môže hospodáriť, aké konkrétne výrobky môže uprednostňovať, ako môže využívať 

energiu?  

Na konci diskusie môže byť účastníkom zadaná písomná úloha v rozsahu 1 strany na tému 

Konzumný spôsob života. 

 

Aktivita 2: Príbeh môjho stromu 

Aktivita je vhodná pre realizáciu v exteriéri, rozvíja emocionalitu, empatiu a tvorivosť, 

podporuje sa hodnota úcty k životu, pričom je badať prvky ekológie hlbinného stotožnenia ako 

jednej z hlavných prúdov biocentricky orientovanej environmentálnej etiky.  
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Priebeh aktivity: Účastníci aktivity vytvoria dvojice a jeden 

z dvojice si zaviaže oči. Druhý mu pomáha, aby ho zaviedol 

k stromu. Nevidiaci musí strom preskúmať, objať, ohmatať. 

Vníma jeho kmeň, konáre. Následne rozpráva, ako sa cíti. 

Vymyslí životný príbeh „svojho“ stromu a snaží sa ho 

prerozprávať ostatným. Snaží sa so stromom stotožniť, 

popíše, ako rástol od semienka až po veľký strom, čo 

všetko zažil, čo sa všetko v lese dialo, na čo sa musel 

pozerať, koho pri tom videl, komu poskytol teplo domova 

alebo na čo iné sa ešte mohol využiť. 

 

Aktivita 3: Jeden z mnohých  

Aktivita určená na rozvoj empatie, tolerancie, tvorivosti, spolupatričnosti, na pochopenie 

biocentrickej rovnosti. Aktivita demonštruje sebarealizáciu v duchu hlbokej ekológie, príp. 

ekológie hlbinného stotožnenia. Účastníci by si mali uvedomiť význam biodiverzity a úcty k životu 

(A. Schweitzer).  

Priebeh aktivity: Účastníci vytvoria kruh (posadia sa alebo sa postavia). Každý si vyberie 

ľubovoľnú rastlinu, drevinu alebo zviera, ktoré žije v lese. Sprievodca vyzve prvého z kruhu 

účastníkov, aby si premyslel a povedal, prečo práve on je dôležitý pre les a aby prehovoril 

k ostatným v mene tohto zvieraťa, rastliny alebo dreviny. Popísal ako vyzerá, čím sa živí 

a napodobnil pohyb danej prírodnej entity. Ostatní sa pokúsia hádať jeho identitu. Predvádzajúci 

používa okrem slov pohyby, gestá aj mimiku tváre. Rovnako sa vystriedajú všetci v kruhu.  

Na záver sa skupina pokúsi zamyslieť nad tým, bez koho by nemohol existovať les 

a prečo. Prebieha taktiež diskusia o vzájomných vzťahoch v lesnom ekosystéme, o význame 

spolupráce medzi súčasťami ekosystému, o dôležitosti biodiverzity.   

 

Aktivita 4: Ako hospodáriť v lese  

Aktivita rozvíja hodnotu zodpovednosti a skromnosti, dopomáha pochopiť potrebu 

rozumného hospodárenia v kontexte trvalo udržateľného rozvoja.  

Ťažba dreva je nevyhnutnou činnosťou pre hospodárenie v lesoch. Má svoje záväzné 

pravidlá a zásady, ktorými sa riadi. Človek prostredníctvom ťažby dreva získava surovinu, ktorej 

produkty dennodenne využíva vo svojom živote - drevený nábytok, papier, farbičky, palivo. 

Zároveň vytvára priestor pre rast zostávajúcich stromov.  

Zodpovedné hospodárenie v lesoch predpokladá opätovnú obnovu lesa - výsadbu 

mladých stromčekov. Tak sa cyklus získavania obnoviteľnej drevnej suroviny nepretrhne a les tu 

so všetkými svojimi úžitkami pre človeka zostáva aj naďalej.  
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Priebeh aktivity: Predstavte účastníkov rôznorodý a rôznoveký les, v ktorom sú stromy vo veku 1 

až 120 rokov. Pokúste sa spolu vyznačiť stromy, ktoré by mali byť z porastu odstránené. Aké 

kritériá ste zohľadnili pri svojom výbere? Čo sa ďalej stane s vypílenými stromami? Aké predmety 

majú svoj pôvod v dreve? Čo iné nám stromy, les dáva? Čo sa stane s lesom, ak sa z neho stromy 

len ťažia? Je potrebné v lese sadiť nové stromy? 

 

Aktivita 5: Náš Les  

Aktivita rozvíja hodnotu zodpovednosti, pomáha rozvíjať chápanie súvislostí, rovnako 

chápanie dôležitosti biodiverzity. Sekundárne sa rozvíja kreativita. 

Priebeh aktivity: Povedzte účastníkom, že sa budete rozprávať o našich lesoch. Dajte každému 

účastníkovi pero alebo farbičku. Pripravte si toľko papierov formátu A4, koľko je účastníkov 

programu a na každý napíšte rôzne písmená abecedy. Jednotlivé papiere položte na zem. 

Vysvetlite účastníkom, že sa ich budete pýtať otázky a ich úlohou je stúpiť si k papieru, kde sa 

nachádza začiatočné písmeno ich odpovede. Ak už všetci stoja pri papieroch, vyzvite ich, aby 

nahlas prečítali svoju odpoveď a nakreslili ju na papier s príslušným písmenom. Účastníkov sa 

spýtajte nasledujúce otázky: Čo by ste našli v našom lese? Prečo sú naše lesy pre nás dôležité? 

Na konci by ste mali mať na zemi farebnú spleť rôznych obrázkov. Vyzvite účastníkov, aby, 

vymysleli krátky príbeh, ktorý by zahŕňal určitú časť obrázkov. Na záver aktivity prebieha krátka 

diskusia o súvislostiach medzi jednotlivými obrázkami, účastníci uvažujú o dôležitosti biodiverzity 

a jej podpory. 
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Úloha pre Vás:  

Pri zohľadnení hodnôt environmentálnej etiky navrhnite a popíšte aktivitu, ktorú by ste 

realizovali na konkrétnom lesnom náučnom chodníku, resp. na mieste v lese, ktorý poznáte. 
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