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Rozmanité aktivity mali spoločný objekt – stromy, ktoré produkujú kyslík, plnia funkciu 
filtra, prečisťujúceho a zvlhčujúceho  ovzdušie, zmierňujú teplotné extrémy, podieľajú sa 
na vzhľade krajiny... a na jeseň vďaka svojim pestro sfarbeným listom sú  pastvou pre oči. 
Určené boli najmä žiakom základných škôl a študentom vysokých škôl – teda tým, ktorí 
o pár rokov budú rozhodovať aj o kvalite životného prostredia a ktorých environmentálne 
povedomie treba formovať, čo bolo cieľom Dní stromov.

Zážitkové dopoludnie v Sásovej
V pondelok 14. októbra 2013 sa začali Dni stromov v Banskej Bystrici podujatím, ktorého 
sa zúčastnilo  194 žiakov 1. a 2. stupňa základných škôl z najväčšieho sídliska v meste 
zo Sásovej. Žiaci absolvovali postupne štyri stanovištia, na každom ich čakali zaujímavé 
aktivity a hry, prostredníctvom ktorých získali zábavnou formou nové poznatky nielen 
o stromoch. Žiaci sa zahrali na pozorovateľov, monitorujúcich živočíchy, nachádzajúce 
sa  v bezprostrednej blízkosti stromov; pomocou hmatu a čuchu určovali druhy lesných 
plodov (šiška, žaluď, gaštan...); porovnávali listy z rozličných stromov, zisťovali, pre ktoré 
živočíchy sú stromy domovom; ktoré im poskytujú potravu... Na záver si novozískané 
vedomosti preverili v krátkom vedomostnom kvíze. 

Exkurzia v Laskomeri
Dobré počasie bolo pre úspešný priebeh Dní stromov dôležité, pretože väčšina aktivít bola 
naplánovaná do exteriéru. Ani slabý dážď nebol prekážkou, aby sa uskutočnila utorko-
vá lektorovaná trojhodinová vychádzka 75 žiakov 1. stupňa súkromnej základnej školy 
Narnia do Laskomera. Počas pobytu v prírode žiaci v sprievode odborníkov spoznávali 
stromy, rastliny, identifikovali stopy zvierat, spoznávali prírodu v okolí mesta, v ktorom 
žijú a do ktorej sa mnohí so svojimi rodičmi vôbec nedostanú. 
V piatok sa vychádzky do Laskomera zúčastnilo 50 žiakov 2. stupňa  základnej školy 
Narnia opäť v sprievode naslovovzatého odborníka z Mestských lesov Banská Bystrica, 
ktorý ich upozorňoval na pozoruhodnosti jesennej prírody.

Na Správe NAPANT
V stredu sa dejisko Dní stromov presunulo kvôli zlému počasiu do priestorov Správy 
Národného parku Nízke Tatry na Lazovnej ulici, kde pre deti zo škôl v blízkosti centra 
mesta boli pripravené zaujímavé environmentálne hry a súťaže o stromoch.

Zelený univerzitný park
Minulý rok SAŽP v spolupráci s Envirofuture, n. o., začala pilotný projekt  Zelený univer-
zitný park, ktorého cieľom je skvalitniť zelené plochy v blízkosti vysokých škôl. Študenti 
Fakulty politických vied a medzinárodných vzťahov Univerzity Mateja Bela vyčistili 
areál od odpadkov a symbolicky zasadili „základový“ strom. Tento rok sa vo štvrtok 
17. októbra zrealizovala ďalšia časť projektu – vysadenie stromov, kríkov a levandule. 
V priebehu novembra budú umiestnené v Zelenom univerzitnom parku lavičky.

Dni stromov

Ukončenie na Urpíne
V sobotu 19. októbra o 10 hodine sa Dni stromov skončili – ako inak, medzi stro-
mami na  Urpíne, obľúbenom mieste vychádzok Banskobystričanov, čistením tejto 
lokality.        Iveta Lanáková
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Pri príležitosti Stredoeurópskeho dňa stromov, ktorý pripadá každoročne na 20. októbra, pripravila Slovenská agentúra 
životného prostredia v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR, Mestskými lesmi Banská Bystrica a ďalšími partnermi 
v týždni od 14. do 19. októbra pre Banskobystričanov podujatie s výstižným názvom Dni stromov. 

Pokračovanie projektu Zelený univerzitný park
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