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Po roku nadišla jeseň 2013 a s ňou opäť dva dni – štvrtok 
a piatok na konci septembra. To sú už tradične dni, keď sa 
stretajú prevažne emeritní a pomenej ešte služobne činní, 
no už v zrelom veku 60 a viac rokov, seniori ochrany príro-
dy. Stretli sa, aby na seba nezabúdali, aby si družne podeba-
tovali, pochválili sa úspechmi aj poťažkali si na staré aj nové 
problémy teórie i praxe na všetkých úrovniach.

V roku 2013 bolo účastníkov spolu 38, z nich 8 dám a 30 pánov. Miestom stretnutia bola 
Slanická osada – Spojená škola – na brehu Oravskej priehrady pri Námestove.

Na úvod rekapitulácia
Stretnutie (26. 9. 2013) otvoril člen predsedníctva Klubu seniorov ochrany prírody 
Ing. Dušan Slávik, ktorý odovzdal účastníkom pozdrav od vedenia Štátnej ochrany príro-
dy SR a rezortu MŽP SR. Organizátorka podujatia Ing. Janka Padyšáková zo Slovenského 
múzea ochrany prírody a jaskyniarstva doplnila úvodný príhovor o pozdravy bývalých 
kolegov, ktorí sa podujatia nemohli zúčastniť. 
Potom Ing. Július Burkovský uviedol imatrikulačný prehľad jubilantov z radov bývalých 
profesionálnych i dobrovoľných pracovníkov ochrany prírody, pripadajúcich na rok 2013, 
a zablahoželal tým, ktorým sa dostalo ocenenia ministrom životného prostredia. Z via-
cerých návrhov predsedníctva Klubu seniorov ochrany prírody v tomto roku si Aladár 
Holmok prevzal čestné uznanie z rúk ministra Petra Žigu a RNDr. Andrej Stollmann Cenu 
ministra životného prostredia.
Pripomenuté boli aj niektoré výročia úmrtia bývalých kolegov i spolupracovníkov 
ochrany prírody. V roku 2013 boli ochudobnené rady seniorov o spolupracovníka, 
začas i vedeckého pracovníka na Správe CHKO Štiavnické vrchy prof. RNDr. Jozefa 
Šteffeka, CSc., ktorý predčasne skonal v apríli, vo veku 61 rokov. 

Jubilujú nielen ľudia
...ale aj chránené územia. V roku 2013 si pripomíname 65. výročie vyhlásenia TANAP, 
35. výročie vyhlásenia NAPANT, 25. výročie zmeny kategórie CHKO Slovenský raj a Malá 
Fatra na národné parky, 40. výročie vyhlásenia CHKO Slovenský kras a Veľká Fatra, 
ktoré sú dnes národné parky, ďalej 40. výročie vyhlásenia CHKO Vihorlat, 25. výročie 
vyhlásenia CHKO Záhorie a 15. výročie vyhlásenia CHKO Dunajské luhy. Z maloplošných 
chránených území sa spomenula storočnica ochrany Badínskeho a Dobročského pralesa, 
ktoré sú dnes národnými prírodnými rezerváciami. 

Z bohatého programu
O prírodných hodnotách Oravy a problémoch s ich ochranou informoval riaditeľ Správy 
CHKO Horná Orava RNDr. Dušan Karaska, ktorý si zaspomínal aj na predošlého riaditeľa 
Ing. Róberta Trnku. Pripomenul jeho profesijnú kariéru, angažovanie v manažmente úze-
mia, vo výskume a praktickej ochrane prírody, v propagácii, vzdelávaní verejnosti, vo foto 
a videodokumentácii z akcií, udalostí, kuriozít... Potom sa Ing. Viliam Stockmann, CSc., 
v stručnej prezentácii dejín ochrany prírody venoval obdobiu Slovenského pamiatkového 

Devätnáste stretnutie seniorov ochrany prírody 
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Účastníci stretnutia seniorov ochrany prírody 2013 v Slanickej osade

Rokovanie Klubu seniorov ochrany prírody Na lodi cestou na Slanický ostrov
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ústavu, ktorý bol predchodcom neskoršieho Slovenského ústavu pamiatkovej starostli-
vosti a ochrany prírody.
Keďže bolo podujatie venované poprednému slovenskému zberateľovi flóry, ornitológo-
vi, múzejníkovi a učiteľovi, profesorovi Antonovi Kocyanovi (1900 – 1984), nemohla chý-
bať prezentácia pod názvom Kocyanovci a Horná Orava, ktorú s načretím do rodinného 
albumu a archívu uviedol potomok tohto významného rodu RNDr. Jaroslav Kocyan.
Druhý deň (27. 9. 2013) bol vyhradený na exkurziu. Rezervovaná výletná loď pre-
plavila účastníkov po hladine priehrady k Vtáčiemu ostrovu. Na plytčinách okolo 
tohto ostrova hniezdi veľa druhov vodných, brodivých a mokraďových vtákov. Tieto 
biotopy však rýchlo a opakovane zarastajú vrbinou a inými drevinami, preto pra-
covníci Správy CHKO za pomoci dobrovoľných spolupracovníkov robia periodické 
prerezávky húštin po opadnutí lístia, aby sa zachoval vhodný charakter umelého 
biotopu na hniezdenie. 
Potom plavba pokračovala k Slanickému ostrovu, dnes nazývanému aj ako Ostrov 
umenia, s dvojvežovým kostolom (galéria), kaplnkami, múrikmi a zvyškom starého 
cintorína. Pri prehliadke ostrova i na spiatočnej ceste seniori pocítili nástup jesene 
so sprievodným čerstvým, chladivým severozápadným vetrom. Na palube lode 
RNDr. Dušan Karaska erudovane informoval účastníkov o problematike ochrany 
ornitofauny na oravskej vodnej nádrži. 
Po návrate na breh nastalo obligátne lúčenie s potriasaním rúk, prianím „do videnia 
o rok na jubilejnom dvadsiatom stretnutí“ a napokon osedlanie motorových tátošov, na 
ktorých „každý svojou pošiel stranou“.

Ing. Július Burkovský, RNDr. Ján Kleinert, CSc.
Klub seniorov ochrany prírody


