
LESY Slovenskej republiky, štátny pod-
nik, Odštepný závod Prešov v spolupráci
s cezhraničným partnerom poľskými štátny-
mi lesmi Państwowe Gospodarstwo Leśne
Lasy Państwowe Nadleśnictwo Piwniczna
realizujú mikroprojekt s názvom Lesnícke
Ekocentrum.

Hlavný cieľ projektu:
Posilnenie cezhraničných kontaktov me-

dzi lesníkmi a širokou verejnosťou a posky-
tovanie informácií o prírodných aktívach
oboch krajín so zameraním na dotknuté pri-
hraničné regióny. Vytvoriť podmienky pre
zvýšenie environmentálneho povedomia o
prírodných aktívach prostredníctvom zážit-
kových foriem poznávania. Spoluprácou sa
vytvoriť podmienky smerujúce k založeniu
a posilneniu priamych kontaktov a ďalších
spoločných aktivít propagujúcich a posilňu-
júcich prírodné aktíva dotknutých prihranič-
ných regiónov v oblasti životného prostre-
dia, cestovného ruchu a posilnenia spo-
ločného obchodu. Vybudovanie priamych
kontaktov medzi oboma organizáciami a
kontaktov medzi organizáciami, s ktorými
obe štátne lesy spolupracujú v oblasti pod-
pory prírodného dedičstva.

Špecifické ciele projektu:
ŠC1: Vytvoriť podmienky pre praktickú

realizáciu podpory prírodných aktív z pred-
metnej pohraničnej oblasti za účelom infor-
movať o prírodných hodnotách a spôsobe
ich využívania vo vybudovanom ekocentre.

ŠC2: Spoločnými podujatiami a disku-
siou prehĺbiť vzájomné vzťahy medzi širokou
verejnosťou, mládežou, učiteľmi, lesnými pe-
dagógmi, lesníkmi, ochrancami prírody, turis-
tami a samosprávou v záujmovom území.

ŠC3: Zvyšovať informovanosť obyvateľov
prihraničných regiónov o možnostiach využí-
vania environmentálnych výučbových a mu-

zeálnych priestorov, praktických dielní a ná-
učných chodníkov na poznávanie kultúry, his-
tórie a prírody s dôrazom na zlepšovanie kva-
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lity životného prostredia a rozvoj krajiny.

Cieľové skupiny:
– obyvatelia regiónu (široká verejnosť)
– sociálne znevýhodnené skupiny a margi-

nalizované skupiny
– deti, žiaci, mládež
– regionálne združenia, spolky, zväzy, ko-

mory
– ostatné orgány a subjekty v zmysle

programovej podpory
– turisti

Ľudia sa čoraz viac vzďaľujú prírode a naj-
mä mladej generácii chýba zodpovednosť za
svoje správanie k životnému prostrediu, úcta
k živým tvorom, empatia. Čas trávený v príro-
de človek postupne nahrádza pobytom v zá-
bavných centrách, supermarketoch, pri počí-
tači a televízií. Úlohu zabezpečovať výchovu
a environmentálne vzdelávanie na vidieku
čoraz častejšie plnia lesníci. Na tento účel
bude vybudované špecializované centrum za
účelom šírenia informácií o prírodných aktí-
vach a prírodných hodnotách a to aj v prípa-
de nepriaznivého počasia, resp. pre osoby
zo zníženou pohybovou schopnosťou.

Lesnícke ekocentum ponúkne priestor
a možnosti na zviditeľnenie prírodných hod-
nôt, poukazovanie na ich ochranu a zacho-
vanie pre budúce generácie a možnosť pre-
pojenia teoretických vedomostí s ich vyu-
žitím v praxi a pre potreby dnešnej doby.
Pre prezentovanie prírodných hodnôt bude
zriadená audiovizuálna miestnosť, kde sa
bude možné oboznámiť sa s prírodným de-
dičstvom pomocou audiovizuálnej techni-
ky, rôznych kníh a encyklopédií, prírodných
materiálov (preparáty zvierat, vzorky koží,
otlačky stôp, zbierkových exponátov). Pre
priamu podporu prírodných aktív bude mož-
né v rámci tvorivej dielne pracovať s prírod-
nými materiálmi a vyhotovovať predmety so
zameraním na ochranu prírody, napr. vtáčie
búdky, krmítka pre vtákov a pod.

Realizácia mikroprojektu:
Aktivita 1: Verejné obstarávanie
Aktivita 2: Budovanie zariadení slúžia-

cich podpore prírodných aktív – Lesnícke
ekocentrum

Aktivita 3: Slávnostné otvorenie Les-
níckeho ekocentra

Aktivita 4: Zájazd detí zo slovenských
a poľských škôl, resp. detských domovov

Aktivita 5: Lesná pedagogika pre deti
Aktivita 6: Diseminácia a propagácia

projektu

Slávnostné otvorenie lesníckeho eko-
centra je naplánované na 20. mája 2015
o 10:00 hod. na lesnej správe Malcov. Pri-
pravuje sa odhalenie informačnej tabule,
prehliadka lesníckeho Ekocentra a pre deti
zážitkové učenie vo forme eko hry spojené
s lesnou pedagogikou a zaujímavosťami zo
sveta lesníctva a poľovníctva.

Spolufinancované Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja v rámci
Programu cezhraničnej spolupráce Poľsko – Slovenská republika 2007 - 2013.


