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Idea 
Bioklimatický Park Drienová vznikol v roku 2014 za účelom obnovy 
zdevastovanej poľnohospodárskej krajiny (27 ha) – takmer nulová 
biodiverzita, unavená pôda a vysušená krajina. Základom je Agenda – 
voda pre ozdravenie klímy. 

• Prírodné ekosystémové opatrenia (voda, pôda, biodiverzita, klíma) 

• Praktické vzdelávacie a školiace stredisko pre OZE 

• Demonštračné územie – energeticky nezávislé a sebestačné 

• Obnova tradičných spôsobov hospodárenia 

• Ovocný sad starých odrôd 

• Gazdovský dvor 

• Zdravé potraviny z vlastnej produkcie (múka, mäso, mlieko, vajcia, 
med, ...) 

 

https://www.youtube.com/watch?time_continue=1&v=9-VmuMXwlTI&feature=emb_title




Detské 
vzdelávacie 
EKO 
programy pre 
školy 



• 4 – hodinový program 9.00 – 13.00 – max. 35 detí 

• deti sú rozdelené do 3 skupín  a striedajú sa na 3 stanovištiach 

• praktické vzdelávanie v prírode – spoznaj, zaži, vyskúšaj 

• pozitívne príklady spravovania krajiny – zdravé potraviny, 
zdravé prostredie, dostatok vody, ... 

• máj / jún 2018 – 219 žiakov / 13 pedagógov 

• september – november 2018 – 160 žiakov / 13 pedagógov 

• máj / jún 2019 – 587 žiakov / 64 pedagógov 

• sepetember  / október 2019 – 252 žiakov / 20 pedagógov  

 

 

 

EKO programy  pre MŠ a ZŠ (1.-4. roč.) 



Je život včiel sladký?  



 Je dažďová voda odpad? Ako jednoducho 
zadržiavať vodu tam kam spadne.  



Zdravé potraviny. Čo je to kvások. Ako 
chutí kváskový chlieb z BIO múky. 
Mletie ovsených vločiek. 



 Ovocný sad starých odrôd. Aké sú jeho funkcie v 
krajine, nielen pre človeka.  



 Kompostovanie, triedenie odpadov, využívanie OZE 



 Na gazdovskom dvore 







Letný  
tábor 



Chodník 
OBJAVUJ 
Bioklimatický 
Park 

5 informačných  
tabúľ prevedie 
návštevníkov 
Bioklimatickým 
Parkom  

 



2. ako 
rozumne, 
neubližujúc 
pôde 
hospodáriť 
 
3. aký je život 
bez elektrickej 
prípojky 
 



4. biodiverzita 
– prečo ju 
potrebujeme 
 
5. vodozádržné 
opatrenia pre 
ozdravenie 
klímy a krajiny 
 



Ďakujem za pozornosť 

park.drienova@gmail.com 


