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LESNÁ PEDAGOGIKA V ŠTÁTNOM PODNIKU / 
ERDEI PEDAGÓGIA A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALATBAN

 Prví lesní pedagógovia štátneho 
podniku boli vyškolení v roku 2005

 V súčasnosti pracuje v štátnom 
podniku 232 lesných pedagógov

 Ročne sa venujeme približne 70 000 
deťom

 Az első erdei pedagógusokat 2005-
ben képezték ki

 Jelenleg az állami vállalatban 232 
erdei pedagógus dolgozik 

 Évente közel 70 000 gyerekkel 
foglalkozunk



LESNÁ PEDAGOGIKA V ŠTÁTNOM PODNIKU / 
ERDEI PEDAGÓGIA A LESY SR-NÉL

Hromadné akcie / 
Tömegrendezvények

 Deň stromu 14.7.2018 A fa napja
 Lesnícke dni Zvolen 20.4.2018 Zólyomi erdészeti napok
 Lesnícke dni Prešov 26.4.2018 Eperjesi erdészeti napok
 Lesnícke dni Sobrance 27.4.2018 Szobránci erdészeti napok
 Levické poľovnícke dni 27. – 29. 4. 2018 Lévai erdészeti napok
 Detské dni sv. Huberta 1.-2.9. 2018 St. Hubertusz napok
 a mnoho ďalších/ és sok más

Lesné vychádzky a diskusie o lese /
Erdei séták és az erdőről szóló 
diszkussziók

Komunikačné projekty /
Kommunikációs projektek



VÍZIA LESNEJ PEDAGOGIKY V 
ŠTÁTNOM PODNIKU LESY SR

- Vybudovať sieť Lesoučební (25 ks, aby 
každý OZ mal svoju učebňu lesa)

- V súčasnosti je v rámci podniku 
vybudované 

 Lesnícky skanzen vo Vydrovskej
doline – múzeum v prírode

 Antonstál – účelové zariadenie 
lesnej pedagogiky

 Malcov – lesoučebňa
 Zámutov – lesoučebňa
 Semenoles Liptovský Hrádok –

lesoučebňa
 Lesoučebňa vo Vydrovskej doline
 Lesoučebna OZ Revúca.... 

- Sieť 35 lesníckych náučných chodníkov 
- Sieť 48 Významných lesníckych miest

- Kiépíteni egy erdei tanterem hálózatot 
(25 db, hogy minden üzenek legyen saját 
tanterme)

- Jelenleg a vállalaton belül kiépített 
létesítmények:

 Erdészeti skanzen a Vydrovo völgyben 
– múzeum a természetben

 Antonsztál – erdészeti pedagógiát 
szolgáló létesítmény

 Malcó – erdészeti tanterem
 Opálhegy – erdészeti tanterem
 Liptóújvár – erdészeti tantere
 Erdészeti tanterem a Vyrovo völgyben
 Rőcei üzem erdészeti tanterme.......

- 35 erdészeti tanösvényből álló hálózat
- 48 Jelentős erdészeti helyszínekből álló 

hálózat

AZ ERDÉSZETI PEDAGÓGIA VÍZIÓJA 
A LESY SR ÁLLAMI VÁLLALATNÁL



POMÁHAME VTÁCTVU 
NAŠICH LESOV

Projekty

Projektek

- Umiestňujeme do manažovaných porastov 
ornitologické búdky, čím nahrádzame 
prirodzené dutiny, ktorých väčšie množstvo 
je z lesa odstraňované pri zdravotných 
prebierkach

- Umiestňuje informačné tabule na LNCH
a 20 ornit. búdok na každý LNCH

SEGÍTJÜK A MADARAKAT 
ERDEINKBEN

- A kezelt erdőinkbe ornitológiai bódékat 
helyezünk ki melyekkel a természetes 
faüregeket (odvas fákat) pótoljuk melyeket 
az egészségügyi fakitermelések 
(gyérítések)

- során eltávolítunk az erdökből
- Információs táblákat helyezünk ki az erdei 

tanösvényekre és 20 ornitológiai bódét 
minden erdészeti tanösvényre



ZASADIL SOM STROM

 Každé dieťa by malo dostať možnosť zasadiť si 

svoj strom v lese

 Vytiahnuť deti od PC a dať im správny dôvod 

aby sa do lesa vracali

 Začali sme v roku 2014 a spolu sme vysadili 

okolo 30 000 stromčekov

Projekty

Projektek

ELÜLTETTEM A FÁT

 Minden gyereknek megkellene kapni az 
esélyt hogy kiültethesse a saját fáját az 
erdőbe

 Kihúzni a gyerekeket a számítógép elől és 
adni nekik megfelelő okot, hogy 
visszatérjenek az erdőbe

 2014-ben kezdtünk és együtt közel 30 000 
fát ültettünk ki



S LAPAČMI DO LESA

 Lykožrút – ako celospoločenský problém

 Spojiť lesnícku a nelesnícku verejnosť v aktívnej 

ochrane lesov voči tomuto podkôrnemu hmyzu

 „len zdravý les plní všetky mimoprodukčné –

verejnoprospešné funkcie“

 Inštruktážne video, ktoré bude rozoslané na všetky 

ZŠ a SŠ

Projekty

Projektek

SZÚCSAPDÁKKAL AZ ERDŐBE

 Betűzőszú – mint az egész társadalom problémája

 Összefogni az erdész és nemerdész társadalmat az 

aktív erdővédelemre a kéreg alatti kártevő
rovarral szemben.

 „ csak egy egészséges erdő képes teljesíteni a 

közjólléti funkcióit“

 Oktató videó, amely minden általános és 

középiskolába el lesz juttatva



LESY SKI CUP

Az erdészet, a sífutás és a síelés a régóta 

elválaszthatatlanok egymástól

Támogatjuk a regionális síelést, és a Felső-

Garami Ligát is rendezzük

A 2016/2017-es szezonban kezdtünk – 4 futam

A 2017-2018-as szezonban (4 futam) közel 400 

versenyzőnk volt

Projekty

Projektek

LESY SKI CUP (SÍVERSENY)

Lesníctvo, bežkovanie a lyžovanie z historie

patria k neodmysliteľne k sebe

Podporujeme regionálne lyžovanie a 

zastrešujeme Horehronskú ligu

Začali sme v sezóne 2016/2017 – 4 preteky

V sezóne 2017-2018 (4 preteky) sme mali až 400 

súťažiacich



LESY SKI CUP
LESY SKI CUP (SÍVERSENY) ZASADIL SOM STROM

ELÜLTETTEM A FÁT

POMÁHAME VTÁCTVU NAŠICH LESOV
SEGÍTJÜK A MADARAKAT ERDEINKBENS LAPAČMI DO LESA

SZÚCSAPDÁKKAL AZ ERDŐBE

BYŤVIDENÝ
LÁTHATÓNAK LENNI

LESNÍCKA KVAPKA KRVI
ERDÉSZETI VÉRCSEPP

POTOM ZA LESNÍCKYM PLOTOM
AZTÁN AZ ERDEI KERÍTÉS MÖGÖTT

Projekty

Projektek







„Obsah tejto prezentácie nereprezentuje oficiálne stanovisko Európskej únie.“

„Projekt je spolufinancovaný Európskou úniou z prostriedkov Európskeho fondu regionálneho rozvoja.“

A fő határontúli támogatott / 
Hlavný cezhraničný prijímateľ:
Ipoly Erdő Zártkörűen Működő Részvénytársaság
2660 Balassagyarmat, Bajcsy-Zsilinszky u. 10.
Magyarország
http://www.ipolyerdo.hu

www.skhu.eu

Vezető támogatott / Vedúci prijímateľ:
LESY Slovenskej republiky, štátny podnik
Námestie SNP 8, 975 66 Banská Bystrica
Slovensko     
http://www.lesy.sk

http://www.skhu.eu/

