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EKOCENTRUM SPRÁVY 
CHKO_BR POĽANA 

� Ponúkame možnosti pre mimoškolské 
vzdelávanie v oblasti ochrany prírody.  
 

� Vítame žiakov aktivitami realizovanými 
v priestoroch S-CHKO-BR Poľana alebo 
prostredníctvom odborných exkurzií po 
prírodných lokalitách v okolí Zvolena.  
 

� V rámci záhrady Ekocentra je pre deti 
pripravená rozsiahla ponuka programov, 
ktoré realizujeme v príjemnom prostredí 
stromov, bylinkovej špirály a malého 
jazierka. 
 

� Záhrada je sama o sebe didaktickou 
pomôckou. Deti tu môžu spoznávať rôzne 
druhy rastlín, živočíchov, objavujú liečivú 
silu byliniek, či skúmajú svoje emócie na 
pocitovom chodníku. 
 

� Prostredníctvom pobytu detí v prírode sa 
upevňujú ich vzájomné vzťahy a učia sa 
pracovať v tíme. 
 

� Vzdelávací program Ekocentra S-CHKO-
BR Poľana kladie dôraz na samostatnú aj 
spoločnú prácu detí v prírode, ktorá 
pôsobí na ich zmysly a rozvíja 
emocionálnu inteligenciu. 

 
� Z metodických postupov využívame 

najmä učenie pomocou divadla, 
využívanie metód na podporu spolupráce, 
učenie hrou, pozorovanie a porovnávanie. 

 VZDELÁVACIE PROGRAMY 

� Sú BEZPLATNÉ. 
� Určené pre max. 25 členné skupiny. 
� Čas trvania aktivít je 45 min. 
� Materiál a pomôcky si zabezpečujeme 

vo vlastnej réžii. 
� Rezerváciu dátumu stretnutia 

odporúčame nahlásiť 2 mesiace pred 
plánovanou akciou. 

� Ako usporiadateľ si vyhradzujeme 
právo na zmenu programu. 

� V rámci programu dodržiavame 
aktuálne opatrenia ÚVZ v súvislosti 
s ochorením COVID-19. 

 

 ENVIRONMENTÁLNA 
VÝCHOVA - ZŠ, SŠ 

    

 

   

 
 
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 



Ponuka pre II. stupeň ZŠ a SŠ 

PREZENTÁCIA ÚZEMIA A ČINNOSTI S-CHKO 
POĽANA 
Beseda o zaujímavých lokalitách CHKO-BR 
Poľana a ich ochrane, priemietanie filmu 
Zadná Poľana. Predstavenie činnosti S-CHKO 
Poľana. 
 
LESNÝ EKOSYSTÉM 
Beseda o tom, prečo je les dôležitý, 
aké typy lesa sa vyskytujú 
v rôznych klimatických 
pásmach, funkcie lesov a pralesov, 
príčiny a dôsledky ich úbytku. 
 
ŽIVOČÍCHY V NAŠICH OBYDLIACH 
Beseda o chránených živočíchoch, s ktorými 
zdieľame spoločný domov hoci o nich nevieme. 
 
MOKRADE A POĽNOHOSPODÁRSTVO  
Predstavenie významných lokalít v rámci 
CHKO-BR Poľana, vplyv hospodárenia na 
mokrade, mokrade a ich ekosystémové služby. 
 
BIOSFÉRICKÉ REZERVÁCIE – REZERVY 
NAŠICH PRÍRODNÝCH ZDROJOV 
Beseda o poslaní a funkciách biosférických 
rezervácií, predstavenie biosférických 
rezervácií na Slovensku. Premietanie filmu 
Biosférická rezervácia Poľana. 
 
CITes V NÁS 
Beseda o medzinárodnom obchode 
s chránenými druhmi živočíchov a rastlín. 
Majú živočíchy a rastliny svoje práva? Aký 
suvenír si môžeme doniesť z dovolenky?  

  

Vzdelávací program Ekocentra Správy 
CHKO-BR Poľana kladie dôraz na 
nezámerné a neformálne učenie detí a 
mládeže. Environmentálna výchova vedie 
k nastaveniu ich vnútornej motivácie 
spoznávať a učiť sa cez objavovanie 
prírodných procesov a zákonov. 
 
Ekocentrum  Správy CHKO-BR Poľana chce 
vychovávať mladú generáciu tak, aby konala 
morálne, zodpovedne a udržateľne 
zachovávajúc dedičstvo krajiny a svojich 
predkov pre ďalšie generácie. Mladá 
generácia sa stáva súčasťou aktívnej 
komunity a  zastáva silný status v tvorbe 
zdravého prostredia a kvalitného života pre 
ďalšie generácie.  
 

"Povedz mi a ja zabudnem, ukáž mi 
a zapamätám si, nechaj ma konať 

a  ja pochopím." (J. A. Komenský) 

 NOVINKA 

Týmto rokom rozširujeme našu stálu ponuku o           
NOVÝ VZDELÁVACÍ MODUL:  
 

ENVIROPARTICIPÁCIA 

Cieľom programu je zvýšiť povedomie vo 
vzťahu k miestu, regiónu a Biosférickej 

rezervácii Poľana. 
 
Program je určený hlavne žiakom 8 - 9. ročníka 
a študentom SŠ.   
Ponuka je zameraná na jednu skupinu žiakov, 
ktorá absolvuje celý vzdelávací blok rozdelený 
do 4   tématických stretnutí: 
 
1. ÚVODNÉ STRETNUTIE – spoznávame sa 

a učíme sa spoznávať. (S)poznaj a chráň 
svoj región = svoj domov. Oboznámenie sa 
s územím CHKO-BR Poľana.          (1,5 hod) 
 

2. PARTICIPÁCIA A ROZVOJ SPOLUPRÁCE – 
učíme sa komunikácii a spolupráci v tíme. 
Diskusia o úlohe mladých ľudí vo verejnom 
dianí. Ako môžem pomôcť svojmu okoliu? 
Je môj hlas dôležitý?                           (1,5 hod) 

 
3. KOORDINAČNÁ RADA MLADÝCH ZASADÁ - 

rolová aktivita. Biosférická rezervácia a Ty 
– čo vieš urobiť pre svoj región?       (1,5 hod)  

 
4. VLASTNÝ PROJEKT – môj nápad ako 

pomôcť svojmu regiónu.                    (1,5 hod) 
 

 



 
     
  

 
 
 
 
 
  
 

ÚDOLIE RIEKY 
SLATINA   

putovanie mimoriadne 
cenným údolím na okruhu 

cca 5 km od konca VN 
Môťová cez Krpele, Slatinku 

a späť k VN Môťová

ĽUBIETOVÁ   
náučný chodník – 

expedícia za 
baníckou minulosťou 

a netopiermi 

PUSTÝ HRAD   
putovanie za 

históriou 
v prítomnosti 

prírodných krás 
Pustého hradu 

PP KAĽAMÁRKA  
expedícia do 

chráneného územia, 
s odborným 

výkladom,s možnosťou 
opekania a ekohier 

CHA GAVURKY   
exkurzia a odborný 

doprovod chráneným 
areálom panónskeho 

hája stáročných dubov 

V rámci našej ponuky environmentálnej výchovy Vám ponúkame sprevádzanie školských skupín po 
vybraných chránených územiach CHKO Poľana.  

Terénne envirozážitky sú BEZPLATNÉ, realizované pre max. 25 členné skupiny.  DOPRAVA nie je v ponuke zahrnutá! 
V prípade záujmu o sprevádzanie dohodneme podrobnosti telefonicky alebo e-mailom. 

Tešíme sa na Vás! 
 

Kontakt: Správa CHKO Poľana, J. M. Hurbana 20, 960 01 Zvolen, e-mail: anna.gondova@sopsr.sk, tel: 045/533 48 34 
 

KAMENISTÁ DOLINA  
prechádzka za 

Meandrami Kamenistého 
potoka, spoznávanie 

údolia Kamenistej doliny 
spojené s hľadaním 
vodných živočíchov  


