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Stretnutia

XVIII. ročník 
stretnutia seniorov štátnej ochrany prírody na Slovensku

       Prvý rokovací deň dvojdňového stretnutia, 27. septembra 2012, prebiehal v hoteli Drotár pri Osrblí, kde sa zišlo 36 bývalých pra-
covníkov štátnej ochrany prírody, ich spolupracovníkov, ako aj niekoľko súčasných pracovníkov v seniorskom veku. Rokovanie otvoril 
generálny riaditeľ Štátnej ochrany prírody SR RNDr. Ján Zuskin.

V imatrikulačnom prehľade Ing. J. Burkovský spome-
nul tohoročné výročia členov Klubu seniorov ochrany 
prírody. Seniori so zadosťučinením privítali udelenie 
Ceny ministra životného prostredia za rok 2012 niekto-

rým jubilantom, menovite: Ing. Viliamovi Stockmannovi, 
CSc. (70 rokov), Ing. Michalovi Kozákovi (75 rokov), 
Ing. Vlastimilovi Pelikánovi (80 rokov) a Ing. Jánovi 
Topercerovi st. (85 rokov). Z ostatných jubilantov spo-

meňme aspoň riaditeľku SMOPaJ v L. Mikuláši doc. 
RNDr. Danu Šubovú, CSc. (60 rokov) a spolupracovní-
kov ŠOP SR prof. RNDr. Jozefa Šteffeka, CSc. (60 ro-
kov), prof. RNDr. Alexandra Dudicha, CSc. (70 rokov), 
RNDr. Andreja Stollmanna (80 rokov), prof. Ing. Jozefa 
Sládeka, CSc. (85 rokov) a Ing. Miroslava Manicu, CSc. 
(90 rokov). Seniori si pripomenuli aj niektoré nedožité 
jubileá a chvíľkou ticha si uctili pamiatku Ing. Alexiusa 
Ballaya, prvého riaditeľa Správy CHKO Ponitrie, ktorý 
odišiel z radov profesionálnych ochrancov prírody do 
večnosti 1. februára 2012. 

V rámci pokračujúceho audiocyklu História ochrany 
prírody na Slovensku Ing. V. Stockmann, CSc. uvie-
dol časť Vývoj štátnej ochrany prírody v povojnovej 

ČSR (1945 – 1951), na ktorú nadviazala spomienka 
Ing. Burkovského na prof. PhDr. Vladimíra Wagnera 
(1900 – 1955), významného predstaviteľa pamiatko-
vej starostlivosti, zastupujúceho aj záujmy ochrany 

prírody na ministerstve školstva a národnej osvety 
počas Slovenského štátu  a v povojnovej republike na 
Povereníctve pre školstvo a osvetu až do roku 1948. 
Svojou činnosťou popri hlavnej náplni v pamiatkovej 
starostlivosti prekryl 10-ročné obdobie nečinnosti štát-
nej ochrany prírody až do doby ustanovenia Júliusa 
Matisa za referenta pre ochranu prírody. Vzhľadom na 
mimoriadne zásluhy prof. PhDr. Vladimíra Wagnera za 
ochranu prírody sa tohoročné seniorské stretnutie ko-
nalo práve na jeho počesť.

Už tradične súčasťou programu stretnutia je oboz-
námenie sa s prírodnými hodnotami širšieho okolia 
miesta stretnutia. Z poverenia riaditeľky Správy CHKO 
BR Poľana sa tejto úlohy erudovane zhostil RNDr. 
Ivan Valach, ktorý informoval o prírodných hodnotách 
Veporských vrchov a problémoch pri ich ochrane. 
Účastníci podujatia si potom so záujmom pozreli video-
film o CHKO Poľana. V diskusii bola zmienka aj o tom, 
že sa doteraz nerealizoval vypracovaný návrh na zriade-
nie CHKO Balocké vrchy v roku 1998.

Druhý deň, 28. september 2012, bol venovaný exkur-
ziám. Z Čierneho Balogu buď vláčikom Čiernohronskej 
železničky alebo po vlastnej osi sa seniori dostali do 
Lesníckeho skanzenu vo Vydrovskej doline. O histórii 
tohto jediného Lesníckeho skanzenu na Slovensku, jeho 
súčasnom stave, exponátoch a podujatiach informoval 
správca skanzenu Ing. Boris Pekarovič z OZ Lesov SR 
v Čiernom Balogu. Uviedol, že skanzen vznikol pred 10 
rokmi v roku 2002, na čom sa podieľali aj niektorí pra-
covníci ŠOP SR, a stále sa dotvára. Doteraz sa eviduje 

viac ako 400 000 návštevníkov z vyše 60 krajín sveta. 
Z mimoeurópskych krajín sem zavítali hostia napr. z 
Kanady, USA, Japonska, Mexika či Juhoafrickej repub-
liky. Na ploche 140 ha sa v skanzene nachádza množ-

stvo zaujímavých exponátov. Najvýznamnejším poduja-
tím je tradične Deň stromu v polovici júla, ktorého sa 
zúčastňuje okolo 15 000 návštevníkov. Seniori  potom 
absolvovali časť náučného chodníka lesného času s 
prehliadkou informačných panelov na jednotlivých za-
stávkach (v skanzene je ich vyše 70) a trojrozmerných 
exponátov. Navštívili aj symbolický lesnícky cintorín a 
zverničku diviačej zveri. Prehliadka Lesníckeho skanze-
nu bola  príjemným zážitkom. 

Záverom možno konštatovať, že XVIII. ročník stretnu-
tia seniorov slovenskej ochrany prírody bol úspešný, k 
čomu prispelo pekné počasie a zaujímavý program.

Július Burkovský  a Ján Kleinert

Klub seniorov ochrany prírody 2012, Hronec

Čiernohronskou železničkou do Lesníckeho skanzenu 

Pri základnom kameni Lesníckeho skanzenu 
vo Vydrovskej doline




