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I.Etapa (Do obdobia 1.Československej 
republiky) 
Neorganizovaná výchova k ochrane 
prírody • Výchova k ochrane prírody nebola súčasťou 
žiadnych učebných osnov 

• Prvými ochrancami lesov a prírodných pamiatok sa 
stávajú osvietení lesníci, farári a učitelia na 
všetkých stupňoch vyučovacieho procesu 

• Mládež bola týmito ľuďmi vedená k láske  k prírode 
a k jej ochrane  

• Významnú úlohu zohrávali najmä mládežnícke 
spolky (Sokol, Skauting, Zálesák...) 

• Uhorský karpatský spolok – prvá turistická 
organizácia – ochranárske tabule v Tatrách 

• 1.4. 1900 – bola úradne ustanovená akcia pre školy 
ornitológom Otom Hermanom pod názvom Deň 
vtákov a stromov. Odvtedy sa datuje 1.4. – Deň 
vtákov a stromov 

• 1923 – Spolok na ochranu vtáctva a zvierat pre 
Slovensko – snaha o ochranu vtáctva a zvierat 
zakotviť do učebných osnov – vyhoveli im 

 



II. Etapa (povojnové obdobie ) 
Prvé organizované snahy dostať výchovu 

k ochrane prírody do učebných osnov  
• Výchove novej generácie sa venovali najmä dobrovoľníci, okresní konzervátori, lesníci 

a vlastenecky ladení pedagógovia  najmä na gymnáziách 

• 1943 – jún – Deň slovenskej prírody na školách  – (predchodca Dní ochrany prírody) 
významná aktivita pri výchove k OP – povinnosť zachovať bohatstvo prírody, pestovať ho 
a rozmnožovať pre budúce generácie, v mládeži treba budiť záujem o prírodu a pestovať 
lásku k nej 

• 1946 – vznikol odborný časopis Ochrana přírody, ktorý patrí medzi najstaršie 
československé odborné časopisy. V ČR vychádza dodnes 

• Osvetovo propagačnú kampaň vyvíjal časopis Krásy Slovenska v rokoch 1945 -1955. 
Apeloval na to, aby sa ochrane prírody začala venovať pozornosť po 10 ročnej stagnácii 

• 1951 - Vznikol Slovenský pamiatkový ústav – historická križovatka vo vývoji slovenskej 
ochrany prírody – odb.organizácia, ochrana všetkých druhov pamiatok, vrátane 
prírodných. Vznikol Referát ochrany prírody, konali sa kurzy okresných konzervátorov 

 



• 1954 – prvý krát v povojnovom období uskutočnený dňa 1.4. Deň vtáctva a zároveň prvý deň Mesiaca lesov 

• 1958 – Vznik Slovenského ústavu pamiatkovej starostlivosti a ochrany prírody  (SÚPSOP) 

 



III.Etapa (prelom 50 a 60 rokov) 
Vznik prvých dobrovoľných organizácií 

ochrany prírody 
• Cieľom týchto organizácií bola potreba výchovy k ochrane prírody, apelovať na mládež a 

obyvateľstvo krajiny  

• Prvá celoštátna ochranárska organizácia TIS – aktívnejšia v Čechách 

• Metodický kabinet Slovenského národného múzea v BA – okresné a regionálne múzeá - 
systematická práca s mládežou na ZŠ a SŠ s celoslovenskou pôsobnosťou 

• 1961 – vybudovanie prvej terénnej stanice ochrany prírody na Slovensku v Pieninách 
v Červenom Kláštore 

• 1963 (28.6.-8.7.) Prvý československý Tábor mladých ochrancov prírody v Slovenskom raji 
na Čingove, väčšina účastníkov boli študenti VŠ, mal tri sekcie: geologicko-krajinársku, 
zoologickú a botanickú, konali sa prednášky + exkurzie do terénu 

 

 



Vznik Zboru ochrancov prírody na 
Slovensku 

• RNDr. Andrej Štollmann, pracovník Považského múzea zakladá 
v roku 1964 v  Žiline Zbor ochrancov prírody, aktívne 
spolupracuje s dobrovoľnými aktívnymi ochrancami prírody v 
novo vyhlásenej druhej CHKO na Slovensku – CHKO Malá 
Fatra (Ján Topercer st., Ivan Vološčuk, Milan Janík...) 

• Zbor ochrancov prírody v Dolnom Kubíne – Viliam Stockmann  

• Zrod organizovania táborov ochrancov prírody (TOP), 
organizovali sa celonárodné TOPy, v zime vlastivedné 
popoludnia, v lete vlastivedné vychádzky – najnázornejší a 
najlepší projekt dobrovoľnej ochrany prírody na Slovensku 

• 1965 - Prvý ročník TOPu – Nízke Tatry, Demänovská dolina 

• TOPy sa organizujú dodnes každoročne od roku 1965, vždy  
v júli, postupne nadobudli medzinárodný charakter 

 



Vznik Slovenského zväzu ochrancov 
prírody  

a krajiny (SZOPK) 
• 1969 Vznik SZOP -  zakladateľom bol Ing. Andrej Fedorko spolu s jeho 

blízkymi spolupracovníkmi z Ministerstva školstva 

• Nadviazal na činnosť dobrovoľných organizácií – Zbor ochrancov prírody 

• Začiatok masívnej dobrovoľníckej činnosti ochrany prírody a krajiny  

• 1975 – premenoval sa na Slovenský zväz ochrancov prírody a krajiny, 
vydával časopis Poznaj a chráň – neskôr Ekopanoráma 

• Vznik celonárodnej siete pobočiek SZOPK, dnes má cca 50 pobočiek  

• 1981 - sa ochrana prírody osamostatnila od pamiatkarov a vznikla 
historicky prvá samostatná odborná organizácia ochrany prírody pod 
názvom  

• Ústredie štátnej ochrany prírody (ÚŠOP) so sídlom v Liptovskom Mikuláši 
a spadala pod Ministerstvo kultúry  

 



IV. Etapa 
Vznik Školy ochrany prírody v Gbeľanoch  
a budovanie náučných zariadení v prírode 

• 1980 – založenie Školy OP v kaštieli v Gbeľanoch pri Žiline 

• Základ prvého inštitucionálneho zabezpečovania neformálnej výchovy k ochrane prírody na 
Slovensku 

• Celoročne sa konali kurzy pre profesionálnych pracovníkov ochrany prírody na okresných 
pamiatkových správach, odboroch kultúry okresných národných výboroch, inštruktáže, školenia 
a semináre ochrany prírody 

• V budúcich rokoch škola prispela k zabezpečovaniu školení pre odborníkov, učiteľov, mládeže a širšej 
verejnosti v rámci celého Slovenska, čím výrazne prispela k osvete o ochrane prírody medzi 
obyvateľstvom. 

• Aktívne fungovala až do 90 rokov, po revolúcii v roku 1989 nastali zmeny v štruktúre organizácie a 
neskôr aj personálne zmeny a Škola OP načas stagnovala.  

• Kaštieľ bol neskôr v rámci reštitúcií vrátený pôvodným majiteľom 

 



Škola ochrany prírody v Gbeľanoch pri 
Žiline 



• 1971 – Prvý textový sprievodca náučným chodníkom vydala CHKO Malá 
Fatra pre NCH  Štefanová – Dolné a Nové Diery + NCH Snilovské sedlo – 
Chleb – Hromové 

• 1978 – Prvý ročník medzinárodnej výstavy plagátov na tému životného 
prostredia v CHKO Malá Fatra pod názvom EKOPLAGÁT (25 krajín 
sveta),výstava bola putovná a precestovala celé Slovensko. Ekoplagát sa 
organizuje dodnes každé tri roky 

• 1970 – Prvý slovenský časopis spoločný pre pamiatky aj ochranu prírody 
Pamiatky a príroda – vychádzal do roku 1989 

• 1976 – v tom období vznikla na Slovensku jediná náučná mototuristická 
cesta – Okolo CHKO Malá Fatra 

• 1984 – otvorenie prvého Informačného strediska ochrany prírody na 
Slovensku v Štefanovej v CHKO Malá Fatra – významný vplyv v osvete 
návštevníkov chránených území a obyvateľstva  

• 1984 -Prvý Program budovania náučných chodníkov a náučných lokalít 

• Postupne len v pôsobnosti Štátnej ochrany prírody SR bolo do r. 2018 
vybudovaných 68 náučných chodníkov, 44 náučných lokalít a desať 
informačných stredísk ochrany prírody 



Prvé informačné stredisko ochrany prírody v CHKO Malá Fatra a budovanie náučných zariadení v prírode   



Osobnosti v oblasti výchovy k ochrane 
prírody 
Ing. Ján Pagáč 
 

              

• Zakladateľ prvej Školy ochrany 
prírody na Slovensku a v ČSSR v 
roku 1979/1980  

• Bývalý učiteľ a neskôr riaditeľ CHKO 
Malá Fatra a Školy ochrany prírody 
v Gbeľanoch pri Žiline 

• Zakladateľ prvého impozantného 
Informačného strediska na 
Slovensku  v Štefanovej v roku 1984 

 



Osobnosti v oblasti výchovy k ochrane 
prírody 
Zdeněk Pochop 
 • Bývalý strážca v NP Muránska 

planina, aktívne pôsobil ako člen 
Stráže prírody a Asociácie strážcov 
chránených území Slovenska 

• Dlhoročná práca v oblasti 
neformálnej environmentálnej 
výchovy na školách, a s verejnosťou  

• V súčasnosti aktívne rieši 
rozbehnutie projektu Junior 
Rangers – cieľom ktorého je 
zapojenie  detí a mládež do 
praktických činností ochrany 
prírody 

 



 
Osobnosti v oblasti výchovy k ochrane 
prírody 
PaedDr. Anna Grecová 
 • Bývalá učiteľka, naďalej 
spolupracuje s ochranármi v  NP 
Slovenský raj v oblasti výchovy                
k ochrane prírody 

• Vo veku 78 rokov stále vedie 
ekologický krúžok na ZŠ 
Komenského v Spišskej Novej Vsi 

• Výchove k ochrane prírody sa 
venuje viac ako 55 rokov 

 



 
 
Osobnosti v oblasti výchovy k ochrane 
prírody 
Anna Hrtanová 
 
• Pracovala  ako bývalá 

vychovávateľka na ZŠ 

• Aktívne spolupracuje        
s CHKO Latorica v oblasti 
výchovy k ochrane 
prírody dodnes 

 

 



 
Osobnosti v oblasti výchovy k ochrane 
prírody 
RNDr. Miroslav Fulín, CSc. 
 • Zoológ prírodovedného oddelenia 

Východoslovenského múzea v Košiciach 
• Aktívne sa venuje výskumu a ochrane bocianov 

na Slovensku  
• V rokoch 1993 -1997 bol predsedom   ÚV SZOPK 
• Pracuje v spoločnosti na ochranu netopierov na 

Slovensku 
• Spolupracuje v oblasti výchovy, vzdelávania                

a osvety 



Ďalšie osobnosti z oblasti výchovy k 
ochrane prírody 
 

• Ing. Mikuláš Rozložník – NP Slovenský kras 

• Ing. Emília Karasová – NP Slovenský kras 

• Juraj Popovics – NP Slovenský kras 

• Mgr. Kristína Voralová – CHKO Latorica 

• František Divok – NP Slovenský raj 

• Martina Prohaczková – TANAP 

• RNDr. Jozef Klinda – MŽP SR 

• Ing. Viliam Stockmann – MŽP SR 

• PhDR. Lucia Thumová  -  MŽP SR  

• a veľa, veľa  ďalších kolegov z radov 
profesionálnych ochranárov a dobrovoľníkov 
z rôznych inštitúcií,  roky pôsobiacich v 
oblasti neformálnej environmentálnej 
výchovy a vzdelávania v ochrane prírody 



Akcie s mládežou v NP Slovenský kras a Slovenský raj  



Ďakujem za pozornosť   
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