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Na svete je nové Ekocentrum,Na svete je nové Ekocentrum,
Bylinkový záhon, hmatový chodník, vtáčie búdky a krmítka, javisko pre ekodivadielka, altánok a interaktívne 

prvky. Toto všetko bolo vybudované  počas letných mesiacov v záhrade Správy Chránenej krajinnej oblasti 

Svet operencov
Kolega zoológ priblížil žiačikom svet operencov pri vystrihovaní papierových v

kov. Naboso a so zaviazanými očami  sa žiaci prešli po hmatovom chodníčku,

sa striedajú rôzne prírodné materiály.
Na slávnostnom otvorení 
Na slávnostnom otvorení ekocentra, ktoré sa uskutočnilo 18. septembra 2012, si 
hostia mohli pozrieť výstavu fotografií z výstavby ekocentra, vystúpenie žiačikov 
MŠ Prachatická a ich kúzelné divadielko Ako Gaštanko prišiel o kožuštek, spolu s 
folklórnym vystúpením.  Následne sa deti i dospelí rozpŕchli po ekocentre. 

Ťešíme sa na vás
Tešíme sa na ďalšiu spoluprácu so školami, škôlkami, školskými klubmi či centrami voľného času v oblasti environmentálnej výchovy.

Pod starým orechom

Veľký záujem bol aj o posedenie U dvanástich mesiačikov, ktoré je 

vytvorené z dvanástich rôznych druhov našich pôvodných drevín. 

Práve tu, pod konármi starého orecha, pútavo hovoril strážca Ján 

Bariak o ochrane prírody, živote medveďov a mnohých iných témach, 

ktoré deti zaujali. 

Na stanovištiach
Na jednotlivých stanovištiach deti ochutnávali rôzne druhy medu a z včelích plátov vyrábali sviečky. Hneď vedľa sa z nich stali netopiere, ktoré si v tme vednájsť cestu von z jaskyne a zároveň si uloviť potravu. Oproti zas ožíval svet, ktorom dnes vieme len vďaka skamenelinám a deti si práve tieto tvorili. Ďalej svyrábali a zdobili domčeky pre ucholaky a včely samotárky. O kúsok ďalej sa spievali ľudové piesne a plstilo sa z ovčej vlny. Z odpadového a prírodného materiálusa vyrábali krásne hrkálky. 
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volá sa Poľanavolá sa Poľana
Poľana vo Zvolene. Priestor slúži ako veľká ekologická učebňa pre žiakov a verej-
nosť zo Zvolena a okolia už od septembra tohto roku.

vtáči-
 kde 

Naša snaha nebola márna
Od otvorenia Ekocentra Poľana sme privítali desiatky malých i veľ-
kých návštevníkov. O environmentálnu výchovu je záujem a teda 
naša snaha nebola márna. Najväčším ocenením pre nás je radosť 
detí z objavovania prírody. Veľmi si však ceníme i uznanie dospelých. 
Projekt Náučná ekoplocha pri Správe Chránenej prírodnej oblasti – 
biosférickej rezervácie Poľana (Ekocentrum Poľana), ktorý realizo-
vala Správa CHKO Poľana v spolupráci  so Združením Slatinka, bol  
ocenený ako najúspešnejší projekt 6. ročníka grantového programu 
Zelené oázy v roku 2012. Je to pre nás veľký záväzok.

ku.

Keď láska ide cez žalúdok
...tak aj láska k prírode. Deti si pochutnali na ovocí a zelenine, úžasnom syre priamo z CHKO Poľana, domácej štrúdli a ozajstnom kotlíkovom  guláši. Na pitie sme ponúkali vodu ochutenú bylinkami z nášho záhonu. 

Naše plány

Pokračovať v budovaní Ekocentra Poľana budeme aj v jarných 

mesiacoch,  plánujeme výsadbu ďalších druhov liečivých rast-

lín a drevín a taktiež vybudovanie jazierka. V našom ekocentre 

môžeme ponúknuť  podnetné prostredie na pozorovanie a skú-

manie prírody priamo v meste Zvolen. Okrem toho pracovníci 

Správy CHKO Poľana poskytujú odborný výklad a environmen-

tálne aktivity pre deti i širokú verejnosť v chránených územiach 

v pôsobnosti Správy CHKO Poľana. Ďalej organizujeme semináre 

a prednášky pre odbornú aj laickú verejnosť, besedy na školách, 

exkurzie, ekohry a súťaže.

Za pomoc ďakujeme
Za pomoc pri budovaní ekocentra ďakujeme aj touto cestou mestu Zvolen, 
Združeniu Slatinka, Nadácii Ekopolis, všetkým sponzorom, priateľom. 
Ďakujeme aj v mene detí, ktorým je ekocentrum určené. 

Kontakty
V prípade záujmu nás kontaktujte na telefónnom čísle 045/5334 834 alebo 
mailom na chkopo@sopsr.sk. Viac informácií o pripravovaných aktivitách nájdete 
na našej webovej stránke 

www.chkopolana.eu

Anna Bariaková, Správa Chránenej krajinnej oblasti Poľana
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