
Aktivity k bocianovi realizované v roku 2020 
 
 
 
Ešte pred začiatkom obmedzení súvisiacich s koronavírusom vyslali sme smerom k mládeži výzvu na 

pozorovanie bocianích hniezd. Zámerom bolo popri dištančnej forme vyučovania umožniť deťom aj 

tvorivú samostatnú činnosť pozorovaním blízkeho hniezda priamo v prírode za dodržania 

preventívnych opatrení proti šírenie koronavírusu. Druhou možnosťou bolo sledovanie 

prostredníctvom internetu tých hniezd, kde máme kamery. Ako návod k realizácii slúžili materiály 

doteraz publikované na stránke bociany.sk. Bol to v poradí už 19. ročník Ekovýchovného programu 

Bocian. Pozorovateľom hniezda sa mohol stať jednotlivec alebo kolektív žiakov s určením 

zodpovedného vedúceho kolektívu. Všetky zistené udalosti a aktivity počas hniezdenia boli 

zapisované do predtlačenej hniezdnej karty. Z účastníkov boli po skončení pozorovaní vyžrebovaní 

a odmenení desiati pozorovatelia. Súčasťou elektronickej zásielky hniezdnej karty boli aj požadované 

fotografie prípadne videá z jednotlivých hniezd. Do programu sa ako regionálni koordinátori prihlásili 

pracovníčky zo siedmych správ chránených území na Slovensku.  
Gesciou nad realizáciou a spracovaním pozorovaných dát sme poverili pracovníčky pre 

environmentálnu výchovu na správe NP Malá Fatra, ktoré boli prostredníctvom internetu v kontakte 

s účastníkmi. Pre neobsadenie hniezd bocianmi v mieste školy vynechali v tomto roku účasť na 

aktivitách viaceré doteraz aktívne kolektívy.   

 

 
 

Práce boli v septembri 2020 vyhodnotené a ocenené cenami, ktoré venovala ŠOP Banská 

Bystrica, ZO SZOPK Bocian s podporou Lichtenštajnskej nadácie CICONIA 

Úspešnými pozorovateľmi hniezda sú:   

Diana Andilová hniezdo Uderiná, ZŠ M.R.Štefánika Lučenec  

Júlia Chytilová, hniezdo Mojš, Gymnázium bilingválne Žilina  

Emka Mišečková hniezdo Polomka, ZŠ Beňuš 

Soňa Gutterová, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou  

Filip Mišenko, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou  

Damián Behun, ZŠ s MŠ Dlhé nad Cirochou 

Branislav Dominiak, hniezdo Mojš, ZŠ s MŠ Ondreja Štefku Varín 

Sebastián Mezö, hniezdo Boľkovce, ZŠ M.R.Štefánika Lučenec  



Simon Matúška, hniezdo Lučenec Ľadovo, ZŠ M.R.Štefánika Lučenec  

Martina Machavová, hniezdo Hrachovo, ZŠ a MŠ Sama Vozára Hrachovo  

 

Ďakujeme aktivistkám na správach ŠOP za iniciatívu, pedagógom za vedenie žiakov k pozorovaniu, 

pozorovateľom za zapojenie sa do aktivít a poskytnuté cenné údaje z pozorovania. Prajeme veľa 

úspechov.  

 

Napriek obmedzeniam sme v mieste našich stálych aktivít organizovali stretnutia so žiakmi v rámci 

krúžkovania mláďat bociana. Za týmto účelom sme využili prostriedky z podpory Lichtenštajnskej 

Nadácie CICONIA a vycestovali sme na vopred dohodnuté miesta.  

  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Výklad pre žiakov ZŠ v obci Buzica             Žiaci zo ZŠ Pušovce 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Žiaci ZŠ vo Sveržove                                                        Žiaci zo ZŠ Kuková 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

Primátor mesta Stropkov a majiteľka pozemku,   Deti z MŠ Košice-Barca pri krúžkovaní mláďat 

kde stojí hniezdo s rodnými listami mláďat bociana v Košiciach – mestskej časti Šebastovce  

Výklad o bocianoch pred ZŠ v Čirči   Beseda so žiakmi ZŠ v Jarabine 

 

Rodné listy  s menami krstných rodičov a menami 
mláďat bociana 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



Koncom roka 2019 bola možnosť uchádzať sa o podporu pre ekovýchovné aktivity v oblasti životného 
prostredia z Environmentálneho fondu Ministerstva životného prostredia. Aby sme sa mohli uchádzať 
projektom o podporu podmienkou bola spoluúčasť vo financovaní. Využili sme na to časť príspevku 
Nadácie CICONIA a načas odovzdali náš projekt. Počas roka sme nedostali z ministerstva  žiadnu 
odpoveď (boli voľby, menili sa vedúci pracovníci) a až po nástupe nového vedenia sme boli vyzvaní či 
trváme na realizácii projektu v pôvodnom rozsahu. Aktivity realizované počas hniezdnej sezóny sme 
už v projekte nemohli vykazovať, na tie sme využili prostriedky získané od Nadácie Ciconia. Náš 
projekt sme preto zamerali na vydanie metodických listov a propagačné materiály. Napriek krátkemu 
termínu na realizáciu nevzdali sme to a v priebehu 40 dni sme zrealizovali od spracovanie textovej, 
obrazovej časti a tlače aj finančné vykrytie nákladov, aby nám v decembri boli refundované všetky 
vynaložené prostriedky. Do konca roka sme stihli aj ich distribúciu našim aktivistom. V súčasnosti 
prehodnocujeme postupy pre všetky prípady spoločenského života po uvoľnení obmedzení 
spojených s korona vírusom. V tomto programe spolupracujeme so Štátnou ochranou prírody 
Slovenskej republiky, kde sa stal riaditeľom RNDr. Dušan Karaska a so SOS BirdLife Slovensko. Pre 
aktivistov bude kľúčovou forma spolupráce so školami a pre nás organizácia plánovaného spoločného 
stretnutia účastníkov a aktivistov v júni 2021 k výročiu 45 rokov od začatia systematického zberu 
údajov z hniezd bociana na Slovensku a 20 rokov Ekovýchovného programu Bocian na Slovensku. 
V tejto súvislosti vás chcem včas osloviť a pokiaľ to bude situácia dovoľovať aj pozvať na toto 
stretnutie. Veríme že naše okrúhle výročie budete môcť podporiť aspoň tak ako v roku 2020.  

Za doterajšiu podporu spoločnému Ekovýchovnému programu Bocian na Slovensku patrí naše 
poďakovanie vám a Nadácii CICONIA Lichtenštajnsko.    


