
Štátna ochrana prírody slovenskej republiky 

ŠOP SR je štátna / verejná inštitúcia pôsobiaca na základe štátneho / štátneho rozpočtu a 
vlastných príjmov, nie je to však primárne zisková inštitúcia. 

Bola zriadená Ministerstvom životného prostredia Slovenskej republiky. ŠOP SR je odborná 
inštitúcia zameraná na akcie ochrany prírody a krajiny a správy slovenských jaskýň 
prístupných pre návštevníkov v súlade s ustanoveniami zákona. č. 543/2002 C.L. o ochrane 
prírody a krajiny v znení neskorších predpisov. Jeho konanie upravuje aj zákon č. 15/2005 Z. 
z. o ochrane voľne žijúcich zvierat a rastlín prostredníctvom regulovaného obchodu s nimi. 



 Štátna ochrana prírody slovenskej republiky 

Predmet činnosti ŠOP SR 

• ochrana územia, ochrana 
druhov (zvierat a rastlín), 
ochrana nerastov a skamenelín, 
ochrana drevín na lesných 
porastoch,  

• environmentálna výchova, 
vzdelávanie a propagácia, 

• monitorovanie relevantných 
informácií. systémy.  

Špecifické aktivity súvisiace s vyššie uvedenými oblasťami činností zahŕňajú:  

• vypracovanie návrhu stratégií, koncepcií, programov a formulovanie / 
navrhovanie opatrení na ochranu prírody, metodík,  

• vypracovanie podkladov pre legislatívne činnosti,  

• formulovanie technických stanovísk a podkladov pre rozhodovacie činnosti,  

• vypracovanie projektov nových označení alebo zmien a doplnení chránených 
území,  

• výskum a monitoring chránených území a druhov,  

• riadenie verejne prístupných jaskýň,  

• informačné strediská, náučné chodníky a lokality,  

• medzinárodná spolupráca v oblasti ochrany prírody / biodiverzity,  

• vydavateľstvo. 



 Štátna ochrana prírody slovenskej republiky 
 

ŠOP SR koordinuje technickú realizáciu siete Natura 2000 na Slovensku. Je určeným 
vedeckým orgánom na účely CITES a koordinuje činnosti v slovenských biosférických 
rezerváciách, ktoré sú určené v rámci programu UNESCO-MAB.  

 

 

 

 

 

 

 

 

R- ŠOP SR  

Banská Bystrica 

9 správ národných 
parkov 

14 správy 
chránených 

krajinných území  

1 regionálne 
centrum ochrany 

prírody 

Správa slovenských 
jaskýň 



http://www.sopsr.sk/web/ 

http://www.sopsr.sk/web/


  
Štátna ochrana prírody slovenskej republiky 
 

Hlavným cieľom EVV na ŠOP SR je zvyšovanie environmentálneho povedomia 
a zlepšovania spolupráce, komunikácie s rôznorodou cieľovou skupinou  (školy, vedecké 
a mimovládne organizácie, odborná a verejná obec) v oblasti ochrany prírody všeobecne, či 
konkrétne pri ochrane jednotlivých druhov a území pri zachovaní princípov udržateľného 
rozvoja.  

Pri zabezpečovaní starostlivosti o osobitne chránené časti prírody je našim poslaním viesť 
cieľovú skupinu ku komplexnému pochopeniu vzájomných vzťahov človeka, organizmov 
a životného prostredia, s akcentom na prepojenie aspektov ekologických, ekonomických 
a sociálnych, prostredníctvom vhodne nastavenej formy rôznych osvetových podujatí, 
výchovno-vzdelávacích programov, konferencií a podporných činností. 



Environmentálna výchova ŠOP SR 
 

Odbor environmentálnej výchovy, vzdelávania a osvety – Škola ochrany 

prírody Varín, koordinácia 

 

Regionálna, miestna úroveň – praktickú environmentálnu výchovy a 

vzdelávanie (ďalej EVVO) zabezpečujú najmä koordinátory pre environmentálnu 

výchovu v jednotlivých organizačných útvaroch organizácie (spolu 25 org. 

jednotiek) 



Environmentálna výchova ŠOP SR 
 
Škola ochrany 

prírody vo Varíne, 
Správa NP Malá 
Fatra, R-ŠOP SR 

Environmentálna 
učebňa na  Základnej 

škole s materskou 
školou, Poprad 

Polyfunkčné centrum 
Správy NP Muránska 

planina Muráň 

SEV Prvosienka, 
Spišská Nová Ves, 

ŠOP SR - Správa NP 
Slovenský raj, Spišská 

Nová Ves  

Regionálne centrum 
ochrany prírody 

Prešov 

IS NATURA 2000 
CHKO Ponitrie a 
Dunajské luhy 

(správa v Nitre) 

Ekocentrum pri 
Správe CHKO Poľana 

Správa slovenských 
jaskýň 

Liptovský MIkuláš 



NP Muránska planina  

Muráň, Burda  

(jún – september)  

NP Malá Fatra  
Šrámková  

(podľa potreby) 

NP Slovenský raj  
Podlesok  

(júl - august) 

NP Poloniny   

Nová Sedlica  

(apríl - október) 

NP TANAP  

 Svit,  

Múzeum Priblina 

PIENAP  

PVO expozícia PIENAPu,  

Spišská stará ves 

CHKO Ponitrie  

 IS OP NATURA 2000, Nitra 

CHKO  Horná Orava  

Nové ústie nad 
priehradou,  

Slaná voda   

(podľa požiadavky) 

CHKO Štiavnické vrchy  

Sitno  

(máj - október) 

CHKO Východné Karpaty  

ISOP na Správe CHKO VK 

Informačné Strediská Ochrany Prírody  
    

 

Činnosť environmentálnej výchovy na ŠOP SR  
 

• budovaní informačných stredísk ochrany prírody,  
• budovaní a prevádzky náučných chodníkov, náučných lokalít 

a náučných/informačných bodov.  

10 zariadení, celková návštevnosť 36 805 osôb – zabezpečejú 
poskytovanie informácií a informačných materiálov, návštevníkom 
chránených území:  



Cieľové skupiny neformálnej evvo ŠOP SR  

  Školy (MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ) 

  Koordinátori a experti environmentálneho výchovy 

    Zamestnanci štátnej správy 

  Návštevníci chránených území (výstavy, informačné 

 kampane, náučné zariadenia v prírode – NCH, NL, 

 IB, sprevádzané túry...) 

  Odborná a široká verejnosť - dobrovoľníci (akcie pre 

 rodiny, dni dobrovoľníctva, práca so seniormi) 

 Špeciálne skupiny (vlastníci pozemkov v chránených 

 územiach, dlhodobo choré deti) 
 



Vzdelávanie pre udrţateľný rozvoj - školské programy 

V rámci školských 
programov sa 

zameriavame nielen na 
rozvoj vedomostí, 

zručností a kompetencií 
žiakov, ale aj rozvoj 

citlivosti voči prírode, ako 
na potenciálnych 

návštevníkov chránených 
území a vedieme ich k 

environmentálne 
zodpovednému 

správaniu,.  

Výučbové programy 
pre školy sú zamerané 

najmä na zmyslové, 
tvorivé a aktívne 

poznávanie prírody a 
krajiny, vrátane 

chránených území a 
chránených druhov.  

Témy sú prevažne 
zamerané na osvetu, 

ochranu a starostlivosť 
o jednotlivé územia 
a druhy živočíchov, 
rastlín a nerastov.  

Vzdelávacie programy 
reflektujú aktuálne 
environmentálne a 

ekologické problémy. 

Dlhodobé programy 
prepájajú školy s 

miestnymi 
komunitami, zvyšujú 
záujem, podporujú 

angažovanosť, 
starostlivosť o 

životnom prostredí, 
prinášajú pozitívne 

zmeny. 



Vzdelávanie pre udrţateľný rozvoj - školské programy 
  

Rozvíjanie a posilňovanie kompetencií, vrátane: 

záujem o prírodný svet a udalosti v ňom 

aktívne formovanie a ochrana životného prostredia 

získavanie informácií prostredníctvom pozorovaní z terénu 

pochopenie environmentálnych faktorov, ktoré ovplyvňujú naše životy 

aktívne zapájanie sa do verejných záležitostí 

práca s mapami a orientácia 

využívanie informačných a komunikačných technológií a médií 

práca s informáciami, porozumenie čítaniu a využívanie získaných informácií 

porozumenie grafom, diagramom a grafom 

tvorivosť, kritické myslenie a vyjadrenie vlastného názoru 

písomný prejav 

sebahodnotenie a sebaprezentácia 

spolupráca 



Sumár aktivít 
 
Praktické aktivity zahŕňajú: 

Vzdelávacie programy - v školách, v edukačných centrách, v prírode s koordinátormi 

environmentálneho vzdelávania, krúžky mladých ochrancov prírody (1.181 – 42.166 o.) 







 
Sumár ENVIRO aktivít 
 
 

NP Malá Fatra RCOP Prešov 

Výstava Cicavce v Poloninách 

Naše dravce, R-ŠOP 
Exkurzie do chránených území (178 – 5.478 o.) 

Výstavy z detských prác na tému ochrany prírody (21 – 13.826 o.) 

Dobrovoľnícke akcie (čistenie území: ČINT, meandre Hrona, Hornádu, 

záchrana žiab, manažmentové opatrenia CHÚ, víkendová brigáda CHKO 

Biele Karpaty...),  

Dni otvorených dverí 

Školské akcie v rámci významných medzinárodných 

ochranárskych (enviro) dní pre školy a verejnosť (23.180 o.) 



 
 
 
Cesta rozprávkovým lesom so škôlkármi  

 
 



Učme sa o lese v lese 
 

Muránske hradné hry 2019  



Európsky deň parkov v Informačnom stredisku 

Ţabie taxi 2019 



Správe NP Malá Fatra, CHKO 

Východné Karpaty, PIENAP, 

R-COP Prešov, NP Slovenský 

kras...  

 



Svetový deň 
vody v 

NAPANT-e 

 

Deň otvorených dverí  

 TANAP 

100r. OP,  

R-ŠOP 



Sumár ENVIRO aktivít 

Praktické aktivity zahŕňajú: 

Krúžky, prírodovedné tábory – denné, pobytové pre deti, pre dospelých 



Preţitie v divočine  
Letný tábor  



Mládeţ v horách 
2019 

 

 
 
 
 

https://youtu.be/GhVmSY35b6c 





Sumár ENVIRO aktivít 

Súťaže pre školy a verejnosť (celoštátne, regionálne, lokálne) – vedomostné, 

literátne, umelecké vyjadrene – literárne, fotografické... (2.066 o.) 

 





5. ZŠ Lipová, Rajec, p. učiteľka Ing. Martina Fraštiová, 7 
žiaci z krúžku mladých prírodovedcov 



Sumár ENVIRO aktivít 

EKOplagát 
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. Možnosť zapožičať rôznym inštitúciám. 

 



Prednášky, workshopy, tréningy a konferencie (diskusie 

s rangermi, odborníkmi)  

Metodické dni a semináre pre pedagógov, koordinátorov 

evvo 

Realizácia projektov v rámci rôznych operačných, 

národných, či medzinárodných programov 

Prevádzka, sprístupňovanie a iné využívanie jaskýň, 

vykonávanie sprievodcovskej činnosti 

Sumár ENVIRO aktivít 



ZŠ skúšajú jaskyniarsku jednolanovú 
techniku na podujatí k MDD v areáli 
Gombaseckej jaskyne 

Ukážka výroby keramiky v jaskyni Domica pri 
príležitosti 90. výročia jej objavenia 

Exkurzia do archeologickej lokality jaskyňa Mažarná so žiakmi základnej školy 



Dudlavej skale v Horehronskom podolí Jaskyne kamenného mlieka na Poludnici  



Sumár ENVIRO aktivít 

Edičná a propagačná činnosť, organizovanie 

odborných konferencií, seminárov, sympózií 



Sumár ENVIRO aktivít 

Propagácia  ŠOP SR na rôznych podujatiach, aj v spolupráci s 

inými subjektami, cieľom je priblížiť ochranu prírody na konkrétnu 

tému. 





Sova lesná z kartónu 

  





Aktivita huby 



Zdravý les je veľká rodina  

.  

 

My sa zimy nebojíme, vtáčikov si nakŕmime Mravenisko 











Svetový deň stromov 
Čistenie bobrej hrádze 



Vedomostná súťaž „NP 
Poloniny a MBR 
Východné Karpaty Zimné sčítanie vtáctva  










