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Tlačová správa         12. septembra 2011 

 
V Spišských Vlachoch Kristína zaspieva najlepšej lesoochranárskej škole  

 
 

Titul Lesoochranárska škola 2011 získala Základná škola na Komenského ulici v Spišských Vlachoch. 
Hlavnou cenou pre žiakov školy je živý koncert populárnej speváčky Kristíny a jej sprievodnej 
skupiny, ktorý sa uskutoční v stredu 14. septembra o 11.00 hodine v areáli školy.  

 
Deviaty ročník súťaže o najlepšiu lesoochranársku školu roka vyhlásila Nadácia Zelená nádej v spolupráci 
s Lesoochranárskym zoskupením VLK (LZ VLK) pre základné a stredné školy na celom Slovensku. Jej 
hlavným mottom bolo „Školy o lesoch a pre les“ a svojimi aktivitami sa do nej zapojilo vyše 50 škôl. Žiaci 
si zvyšovali svoje vedomosti o lesoch, o problémoch s nimi spojených a o potrebe ich ochrany v škole 
i v teréne. 
V tomto ročníku to bolo doposiaľ najťažšie rozhodovanie, lebo zo škôl, ktoré popis svojich aktivít zaslali, 
bola asi tretina na približne rovnakej úrovni. Trojčlenná porota zložená z člena správnej rady Nadácie 
Zelená nádej, zo zástupcu  LZ VLK a z pedagogického pracovníka nakoniec rozhodla, že hlavná cena 
tentoraz poputuje do Základnej školy na Komenského ulici v Spišských Vlachoch. Na tejto škole 
pedagógovia vedú svojich žiakov k poznávaniu okolitej prírody po celý rok, a to nielen na hodinách v škole, 
ale aj na celoročných poznávacích vychádzkach. Žiaci sa na nich učia poznávať prírodu Spiša a chránené 
územia európskeho významu zaradené do sústavy NATURA 2000, starší žiaci sa venujú poznávaniu 
a mapovaniu výskytu  vybraných rastlinných z živočíšnych druhov, mladší žiaci skúmajú a pozorujú 
stromy a mapujú stav zelene v meste. Škola spolupracuje so Správou Národného parku Slovenský raj, 
ktorých pracovníci lektorujú prednášky na škole alebo žiakov sprevádzajú na poznávacích túrach. Žiaci 
vo svojich referátoch na tému „Les a voda“ reagovali na povodne v ich regióne a zdôrazňovali význam 
lesov pre zadržiavanie vody v krajine. Na tejto škole sa výborne podarilo zosúladiť teoretickú výuku 
s praktickým poznávaním. Odmenou im bude živý koncert Kristíny s jej sprievodnou skupinou, ktorý sa 
bude konať 14. septembra o 11.00 hod priamo na nádvorí školy. 
Čestné uznania a knižné dary získalo ďalších 5 škôl, a to výhercovia predchádzajúcich dvoch ročníkov ZŠ 
s MŠ na Tajovského ul. v Poprade a  ZŠ M. R. Štefánika v Ivanke pri Dunaji, ktorí v svojej celoročnej 
činnosti nepoľavili a ZŠ na Mukačevskej ul. v Prešove, ktorá zorganizovala Deň otvorených dverí 
zameraný na lesy a jej žiaci pomáhali zbierať podpisy pod petíciu na záchranu pohoria Čergov. Študenti zo 
Spojenej školy – Strednej odbornej školy technickej z Nižnej zaujali monitorovaním stavu lesov 
a dôsledkov negatívnych aktivít v lesoch a žiaci zo ZŠ Mierová vo Svite svojou pomocou pri obnove 
náučného chodníka v Prírodnej rezervácii Baba. 
Všetky školy, ktoré informáciu o svojich aktivitách zaslali, dostali ako darček DVD s pekným filmovým 
dokumentom od Zdena Vlacha V pralesoch Karpát. 
Úprimná vďaka patrí všetkým pedagógom a žiakom, ktorým osud slovenských lesov nie je ľahostajní,  
speváčke Kristíne za odspievanie koncertu bez nároku na honorár, primátorovi mesta Spišské Vlachy 
Ľubomírovi Fifikovi za zabezpečenie techniky potrebnej na koncert a Zdenovi Vlachovi za ústretovosť 
a ochotu pri poskytnutí DVD.  
Organizátori súťaže veria, že všetky zúčastnené školy sa nanajvýš aktuálnej a dôležitej téme lesov budú 
venovať aj naďalej a zapoja sa aj do jubilejného desiateho ročníka súťaže, ktorý sa bude konať na budúci 
rok.    
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