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Požiadavka a potreba vzniku 

• zásada systematicky pôsobiť na ľudí k uvedomelému vzťahu k 
prírode, ďalšie vzdelávanie profesionálnych pracovníkov v OP 

• z medzinárodných dohovorov (konferencia UNESCO v Stockholme 
1972, Tbilisi 1977, IUCN, Svetová charta OP pri OSN 1982) 

• národných dokumentov - uloţené vytvorenie v Zásadách ďalšieho 
rozvoja štátnej ochrany prírody v SSR schválené uznesením vlády 
SSR č. 246/1976; Návrh opatrení k prehĺbeniu výchovy k OP v škol. 
a mimo škol. výučbe z 1977, Návrh zásad pre systém zvyšovania 
kvalifikácie pracovníkov OP  

• Vzory: ZSSR – ľudové univerzity a organizácie ZNANIE, BĽR – ľudové 
akadémie ochrany prírody, MĽR - letné univerzity TÉT,                   
NDR – Naturschutz Schule v Müritzhofe (ústredné učilište pre OP) 

Prvá Škola ochrany prírody na Slovensku 
18. 8. 1980 Ministerstvo kultúry SSR zriadilo Školu OP 

„Každý človek je tým lepší a ušľachtilejší, čím viac si váži prírodu.“ 
Ján Amos Komenský 



Sídla Školy ochrany prírody 

 1979 - prvé sídlo bolo v Moravanoch pri Piešťanoch v Slovenskom 

fonde výtvarných umení do 27.12.1982  

 od 1983 sídlila ŠKOP v barokovom kaštieli pri Správe CHKO v   

    Gbeľanoch 

 

 

 

 

 

 

 1997 - kaštieľ v rámci reštitúcie vrátený do  

     rúk vlastníka - sídlo Správy NP MF zdravotné       

     stredisko Varín 

 1994 – 2001 útlm činnosti ŠKOP 

 od 2001 pri novej budove NP MF vo Varíne 



ŠKOP v barokovom kaštieli pri Správe CHKO     

v Gbeľanoch disponovala:  

budovou (16 miestností), parkom s náučným 

chodníkom „Stromy ţivota“, výstavkou pre 

ochranu vtáctva, skleníkom, plagátmi z 

výstavy EKOPLAGÁT, kniţnicou (35 filmov,  

58 videokaziet) 



• riadila sa štatútom, organizačným, študijným, 
prevádzkovým a vnútorným poriadok  

• do 1983 – 2 pracovníci 

• od 1984 aţ 1990 – 7 pracovníkov (vedúci ŠKOP, 
lektor, vedúci IS, hospod. pracovník, kurič, 2 
upratovačky) – správa budovy, parku, IS 

• od 1985 systém vzdelávania pracovníkov, systém 
školení, 40 členný lektorský zbor 

• od 1986 zásady pre výber, prípravu a odmeňovanie 
lektorov  

• cca 400 dobrovoľníkov OP, ¼ stráţcovia 

 

 

Zakladateľ a 

prvý vedúci 

bol Ing. Ján 

Pagáč 



ČINNOSŤ ŠKOLIACEHO STREDISKA 

Formy vzdelávania: 

1/ Školenia, kurzy, inštruktáţe - cyklické formy vzdelávania pre 
pracovníkov ŠOP, dobrovoľníkov, členov SZOPK a komisii ŢP, 
zástupcov organizácii, pracovníkov horskej sluţby, polície, pre 
pedagogických pracovníkov a vychovávateľov, poľovníkovi, rybárov, 
drobnochovateľov, redaktorov tlače, televízie 

systém vzdelávania pracovníkov: učebný program podľa 
zamerania (teória, terén, prax) – 40 č. lektorský zbor 

 

školenie inšpektorov kultúry v teréne 



3/ pomaturitné štúdium – 
podľa zásad ministerstva 
školstva, 5 semestrov, 220 hod.  

- obhajoba záverečnej práce a 
ústna skúška – osvedčenie 
vydané MK 

- pre pracovníkov ŠOP s úplným 
stred. odbor. vzdelaním – 
absolvent = ekotechnik 

1983 – 85 – pomaturitné štúdium 
pre stráţcov CHÚ, pamiatkových 
správ, projektantov a SSJ 

 

1974, Boboty – konferencia o ekológii, 

slnečnej energii a urbanizme 
2/ semináre, sympóziá, konferencie – 

jednorázové vyššie formy, výmena názorov 

a poznatkov, 2 x celoslovenské, alebo 

medzinárodné podujatie 

témy: budovanie siete CHÚ, dokumentácia 

jaskýň, urbanizácia, rozvoj rekreácie vo 

vzťahu k OP, úlohy OP v 6. päťročnici, 

konferencie pri 10. 25. 40. výročí 

vyhlásenia CHKO 



• školenia, prednášky, besedy pre ţiakov a učiteľov napr. Bardejov, Spišská Nová Ves, 
Trebišov, Martin, Topolčany, Tat. Lomnica, Levice, Čadca, Turany ...,  

• s podporou ZO SZOPK zaloţená Stanica mladých ochrancov prírody pre deti a mládeţ 
(hliadky mladých OP – ZŠ Varín, ZŠ a MŠ Gbeľany, Teplička, Krasňany, D. Tiţina, Belá, 
Terchová, Párnica, Sučany 

• kaţdoročné kurzy MOP v spolupráci s SZOPK, Okresným domom detí a mládeţe, Stanicou 
mladých prírodovedcov v Ţiline MOP so záverečným letným táborom Súľov, Strečno, Vrátna 

• 4 tábory mládeţe Čistá voda – stanovanie a čistenie tokov Varínky a Rajčianky 

• pre SŠ - letné týţdenné tábory v Rajeckej doline (5 rokov), Celookresná ekologická súťaţ k OP 
a ŢP, Akadémie ku dňom OP v Ţiline – O Prírode veselo a váţne 

• Celoslovenská prehliadka filmov EKOTOPFILM v Dome odborov v ZA 

• XX. a XXX. Celoslovenský tábor OP s medzinárodnou účasťou 

• viacročné súťaţe: literárne – Hlas prírody; výtvarné – Pre radosť a úţitok, Príroda 

očami detí, pre SŠ Poznávajme prírodu 

• praktická činnosť: sčítavanie vtáctva, dokumentácia mravenísk, hniezdenie bocianov, 

ozeleňovanie nevyuţitých plôch  

• vychádzky a exkurzie – poznávanie druhov, čistenie, zber liečivých rastlín, 

vyvesovanie búdok a kŕmidiel, hry a súťaţe 
• 1984,1985 - týţdenný náučný pobyt výhercovia rozhlasovej súťaţe Rádiovíkedn pod 

názvom POZNAJ A CHRÁŇ  

• výstavy – Poznávajme prírodné bohatstvo našej vlasti, EKOPLAGÁT, Ekoplagátik, 

Náučné chodníky u nás a vo svete, NP sveta, OP a ţivotného prostredia, Rozsutce 

1991 - nahrávka pre STV reláciu ZONA D 



MŠ, ZŠ Gebľany – učme sa poznávať vtáky 
305 podujatí 
s účasťou  
16 705 osôb 

PREHĽAD ČINNOSTI ŠKOP  
V ROKOCH 1984 - 1990 

66 podujatí 
pre mládež 
(besedy, 
prednášky, 
exkurzie) 

69 podujatí 
pre 
pracovníkov 
ŠOP  

118 pre 
osvetárov, 
bezpečnosť, 
projektantov, 
meliorátorov 

52 pre členov 
SZOPK 



 

• výroba filmov (napr. o CHKO Malá Fatra vytvoril filmový 
klub amatérov v ZA a účasť na Ekofilme v Ostrave) 

• výroba pomôcok, vlastných diasúborov (3 súbory po 
školách v okrese), diafónov (účasť v Planetáriu v Prahe) a 
videofilmov a účasťou na súťaţiach v Ostrave a v Prahe  

• publikačná činnosť – sprievodcovia k NCH, regionálna a 
celoslovenská tlač, spolupráca s novinármi (exkurzie) 

• obnovené a novu vybudované NCH (Diery, Chleb, Varín a 
okolie, Šútovský vodopád, okolo IS OP v Štefanovej, 
Súľovské skaly), 1975 motoristická náučná cesta pre 
motoristov okolo CHKO s pútačmi  

• pomohla pri vzniku SEV pri OŠ J.Vojtašáka v Ţiline v 
rámci projektu „Zeleň vychováva“ 

• náučná lokalita v CHÚ Brodnianka pre potreby škôl 

 



 1977 vyhorela Zrubová 

terénna stanica Správy CHKO 

Malá Fatra 

 

 1983 začala výstavba IS OP v 

Štefanovej na pôvodných 

základoch vyhorenej TS  

Prvé informačné stredisko 
ochrany prírody na Slovensku  

vzniklo v Štefanovej 



    IS OP Štefanová 
rok 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990 

Počet 
návštevníkov 

1377 5052 6236 1555 8002 8636 6696 

Príjem z 
predaja 
materiálov 
(Kčs) 

9 719 14 272 12 785 15 369 8 923 12 169 4 042 

od r. 2013  IS OP v Štefanovej poskytnuté do nájmu horskej sluţbe 

od r. 2018  uţ nemáme IS  



EKOPLAGÁT Žilina 
 

Medzinárodná prehliadka plagátov na tému ochrany 
prírody a životného prostredia 

 Organizuje ju Správa NP Malá Fatra od roku 1978 každé 
tri roky nepretržite 

 Plagáty vyberá a oceňuje medzinárodná porota 

 V depozite Správy NP Malá Fatra je v súčasnosti cca 
3000 plagátov, možnosť zapožičať rôznym inštitúciám 

Do 14. ročníka súťažnej prehliadky trienále 

EKOPLAGÁT 2017  

bolo prihlásených celkovo 138 autorov so 259 

plagátmi z 21 krajín Európy, Ázie a Ameriky.  

Vystavených 93 autorov z 19 krajín so 177 

plagátmi. 681 návštevníkov 

Reinštalácie v 2016: od 7.10. – 31.12. bola výstava 

zostavená z top plagátov z rôznych ročníkov 

nainštalovaná v Bruseli a iných európskych 

inštitúciách (DG Environment, Výbor regiónov) v rámci 

predsedníctva SR v Rade EU 

Grand Prix Ekoplagát ´17 
Elzbieta CHOJNA,  
Poľsko 
za sériu 3 plagátov: Plastic 
garbage, 1 Cow=1 Car, Plant 
a tree 



• ŠkOP ako útvar ŠOP SR 

• Schválený štatút, 
prevádzkový poriadok, 
cenník služieb 

• spravovala aj IS OP 
Štefanovú 

• ŠKOP zabezpečovali 4 
pracovníci 

  

 DÁNSKY PROJEKT 

- od januára 2002 bol odštartovaný projekt s názvom „Varín Environmental Education Centre“ 

- cieľom bolo za pomoci financií od dánskej vládnej agentúry DANCEE vybudovať centrum pre 

environmentálnu výchovu, vzdelávanie a propagáciu v rámci Štátnej ochrany prírody SR 

- trvanie do júna 2003 

- z financií bolo zakúpené základné materiálno-technické vybavenie Školy ochrany prírody:  

- ... auto, PC a tlačiareň, TV, vitríny v zasadačkách, mikroskop, kamera, lupy a siete na 

odchyt, ďalekohľady ... výsadba v záhrade 

-  v IS OP Štefanová – ČOV, výstava a expozícia o orlovi skalnom, prezentačná miestnosť s 

veľkorozmernou mapou NP MF, info tabule 

 



Pre deti a mládež 

• Spracované ponukové listy s témami ochrana prírody   

v SR, lesný, lúčny, vodný ekosystém, obojţivelníky, 

atmosféra 

• aktivity sa realizovali vo Varíne, v IS OP V Štefanovej,      

v prírode alebo priamo na školách 

• celkovo 3 168 žiakov a študentov (ZA, MT, KNM, 

Púchov, Trenčín, BA), vrátane špeciálnych škôl (ZA, 

Svederník) 

• Krúžok MOP – v Nezbudskej Lúčke (2001/2002) a vo 

Varíne (2002/2003) – 1x do týţdňa, 40 detí 



• EV program Bocian v spolupráci s SOVS, SZOPK pre výskum a ochranu 

bocianov, Východoslovenským múzeom Košice – 5 škôl (ZŠ Gbeľany, ZŠ 

Hliny V., ZŠ Rosina, ZŠ Ţilina, ZŠ Turie – 3. aţ 8. roč. 81 ţiakov) 

• Exkurzie – 418 ţiakov, študentov, odborníkov, turistov 

• Čistenie NCH Diery od odpadkov spolu s Centrom voľného času v ZA  

• Výstavy –  9. ročník EKOPLAGÁT 2002 v PGU Žilina – 40 autorov s 80 

plagátmi z 14 krajín Európy, Ázie a Ameriky – 2 789 návštevníkov 

   - SHOLA LUDUS: Prekvapenia v kvapalinách - 15 škôl ZŠ, SŠ s 878 ţ. 

   - Výstava Bocian – 10 panelov a exponáty, pohľadnice, známky s 207 ţ. 

 



• Výcvik a školenie pracovníkov ŠKOP na získanie zručností – 2 stáže 
a 1 študijná cesta i s členmi riadenia (MŽP SR, NGO), prac. ŠOP SR v 
dánskych ekocentrách 

• prebehol trojdielny cyklus školení – pre 28 účastníkov ŠOP SR a 1 
NGO , školitelia Per Mikkelsen (lesník a interpret prírody), Stig 
Noehra (špecialista na prácu s turistami a verejnosťou) a Tryne 
Hyllested (práca so školskou mládežou) 

1. školenie – interpretácia prírody, cieľové skupiny a médiá, 2. šk. –   
centrá EV a  školy ochrany prírody,  3. šk - v apríli 2003 – školenie 
školiteľov  

 

 

 



Metodický deň pre učiteľov – oblasť 
ochrana prírody a NP MF, NATURA 2000, 
ukážka aktivít ŠKOP  - 85 učiteľov v ZA 
regióne 
 

    Propagačné materiály  

o projektová broţúra 18 mesiacov obnovenej tradície 

o ponukové listy s témami 

o skladačky - Tiesňavami do srdca Malej Fatry, Kráľ Malej 

Fatry, Čučoriedky lákavé pre človeka aj medvede, o NP 

MF, broţúra k SD vody distribuovaná na školy 

o samostatná web stránka ŠKOP Varín 



ČINNOSŤ Školy ochrany prírody Varín 
Celoslovenská úroveň  

Výchova a vzdelávanie – realizácia cieľov a opatrení Rezortnej koncepcie 
environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety do roku 2025                                                                                                        
- spracovanie podkladov, plánov a odpočtov ku koncepčným a strategickým 
dokumentom (Stratégia UNECE pre výchovu a udržateľný rozvoj v karpatských krajinách, 
Národný program aktívneho starnutia, Národný program starostlivosti o deti a dorast v 
SR, Národný program kvality ŽP, Plán komunikačných aktivít pre MŽP, Stratégia prevencie 
kriminality a inej protispoločenskej činnosti na 2016-2020 a iné)                                                                                                                            
- školenia, tvorba výučbových programov, prezentácií, metodických pomôcok                                                                                                                                                    

Propagácia a osveta – ŠOP SR na podujatiach organizovanými inými subjektami, tlačové 
správy (15 k MVD), články, plagáty, registrácia podujatí na medzinárodných stránkach                                                                                                                                 

Koordinácia a komunikácia – 16 pracovníkov EV, kampaní, internet. konferencia 
(enviredu)                                                                                                                                

Edičná činnosť - informačné materiály, brožúry, zborníky 



• Organizátor: Východoslovenské múzeum Košice 

• Celoslovenský ekovýchovný program BOCIAN (už 19. ročník) 

• Cieľ: program zameraný na aktívne pozorovanie života bociana a vypracovanie 
plagátu „Žiadosť bociana o prechodný pobyt“. Plagát obsahuje spracovaných 12 
úloh podľa metodickej príručky.  

• V období od apríla do septembra žiaci intenzívne pozorujú hniezda bocianov 
(ich prílet, pohyb po okolí, počet mláďat a odlet) a vypracujú niektoré z 12 
čiastkových úloh, ako napríklad súhlas s prihlásením k pobytu, potvrdenie 
o bezúhonnosti, ochranársky čin pre bociana, či vytvorili výkresy a básne 
o bocianovi. Výslednou kolážou daných úloh bol plagát Žiadosť bociana bieleho 
o prechodný pobyt v obci. 

 

 
 

Ekovýchovný program bocian 

HLASOVANIE O VÍŤAZNÝ PLAGÁT  

celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát – Žiadosť bociana bieleho o prechodný pobyt  
vyhlásené v novembri 2017, 2018  

 v roku 2017 -  11 žiadostí - ZŠ s MŠ O. Štefku Varín, 
ZŠ Lipová Rajec, Júlia Kačenková ZŠ Komenského 
Smižany, Nataša Kolesárová ZŠ Komenského 
Smižany, ZŠ Víťaz, ZŠ s VJM Buzica, ZŠ Nad Medzou, 
ZŠ Turňa nad Bodvou, ZŠ Demjata, ZŠ s MŠ 
Drienovec 

 VÍŤAZNÝM PLAGÁTOM SA STAL PLAGÁT - ZŠ s VJM 
Nižný Lánec, p. učiteľka G. Kozmann, kolektív 31 
žiakov 

 do hlasovania sa zapojilo 1 114 ľudí a víťazný plagát 
získal 240 hlasov 

 v roku 2018 – 5 žiadostí - ZŠ v VJM Buzica, ZŠ 
Drienovec, ZŠ Turňa nad Bodvou, ZŠ s MŠ O. 
Štefku, Varín, ZŠ Lipová, Rajec 

 VÍŤAZNÝM PLAGÁTOM SA STAL PLAGÁT  - ZŠ s MŠ 
O. Štefku, Varín, p. učiteľka Mgr. Zuzana Synáková, 
PhD., 14 žiaci biologického krúžku 

 do hlasovania sa zapojilo 531 ľudí a víťazný plagát 
získal 220 hlasov 

 

      v roku 2019 – 4 žiadosti: 
 ZŠ s MŠ Kotešová, p. učiteľka Monika Bogáňová, 

žiaci 7. ročníka 
 ZŠ E. Ruffinyho Dobšiná, p. učiteľka Katarína 

Sadlowska, 10 žiakov 7.B triedy 
 ZŠ Drienovec, Košice okolie, p. učiteľky Mária 

Šimková a Katarína Bernáthová, 7 žiaci 3.A. a 3.B 
triedy 

 ZŠ Turňa nad Bodvou, Košice okolie, p. učiteľka 
Marcela Fehérová, žiačka Silvia Krompaská 



Medzinárodný projekt 

MLÁDEŽ V HORÁCH  

MLÁDEŽ V HORÁCH  v  ŠOP SR                                                                 
• 2017 - PIENAP, NP Malá Fatra     

• 2018, 2019  - PIENAP, NP Malá Fatra, RCOP Prešov      

• 2019 - nosná téma a to „Mýty a horské legendy”                                                                                                               
-  manuál  Spoločné dedičstvo: horské mýty a legendy                             
-  plachta Alpy v batohu                                                                                                                          
- - financie: hradené do 500 eur (preprava, ubytovanie, strava a   
nákup potravín, tričká a pomôcky)                                                                                                                                        
- - - povinné výstupy: tabuľka zúčastnených, 20 foto, 3 krát. videa,    
správy propagácia, spätná väzba  

 Cieľ: Ide o medzinárodný projekt s envirovýchovným konceptom, ktorého hlavným cieľom je vytrhnúť mládež 
z virtuálneho sveta technológii, ukázať im čaro prírodného dedičstva a počas ktorého je možné symbolicky 
prekonať administratívne hranice a jazykovú bariéru spojením krajín Álp a Karpát.  

 realizovaný asociáciou Alparc (Alpská sieť chránených území) a neziskovou organizáciou Educ´Alpes, 
s finančnou podporou Ministerstva životného prostredia Nemecka a Monackého kniežatstva 

 5. ročník podujatia „Mládež v horách“ sa  konal 11.-12. júla 2019  -  spolu 40 podujatí,  viac ako 600 mladých 
ľudí v Álp (Nemecko, Francúzsko, Švajčiarsko, Rakúsko, Taliansko, Slovinsko) a v 3 krajinách Karpát (Poľsko, 
Rumunsko a Slovensko) 



POČTY NÁVŠTEVNÍKOV, KTORÍ VYUŽILI NAŠE SLUŽBY 
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počet osôb počet pracovníkov



celkovo  6 546 osôb:  

87 x výukové programy a prednášky (2 773 účastníkov) 

9 x exkurzie a terén. programy (320 účastníkov) 

22 x významné EV dni (894 účastníkov) 

10 x akcie pre verejnosť (1 728 účastníkov) 

2 x výstavy (300 úč.) a súťaž (531 úč.) 

iné aktivity: príprava a vyhlásenie 3. ročníka ŽIVEKO 2019 - žiacka vedecká konferencia; program Bocian - 

celoslovenské on-line hlasovanie o víťazný plagát a Deň Bociana v Krajskej Knižnici v Žiline s besedou RNDr. 

M.Fulína; Medzinárodné podujatie Mládež v horách v 12. - 13. 7.2018, zúčastnilo 11 detí a 5 dospelí; realizácia 

projektu Vtáčie búdky spolu s Hotelom Skalka R. Teplice a ZŠ R. Teplice - prednášky, tvorba búdok a vyvesovanie 

búdok v parku 4.4.2018; DOD NP MF pri príležitosti Týždňa vedy a techniky, zúčastnilo sa ho 169 žiakov z 3 

základných škôl; krúžok mladých ochrancov prírody 2018  - 13 x 11 žiakov 

Propagácia - 74 tlačových správ k činnosti organizácie a články - Enviromagazín 3/2018 - NP MF, Enviromagazín 

5/2018 - Envirohry 2018, CHÚS 91/2018 – Envirohry; 5 x prezentácia v médiách rozhlas Regina, TV príspevok 

Markíza, STV, Severka; web NP MF - počet  74 noviniek / 54 000 unikátných návštev; od júna 2017 zriadený FCB 

Malá Fatra  

ČINNOSŤ ŠKOP VARÍN V 2018 







Ďakujem za pozornosť  

„Existencia ŠKOP nie je žiadny luxus pre spoločnosť v demokratickom systéme,  
ale každodenná nutnosť.“ 

                                                                     Citát pána Jána Pagáča na seminári k 25. výročiu ŠKOP 




