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Činnosť ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina k 20. výročiu založenia organizácie 
 
         Základná organizácia (ZO) Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny (SZOPK) 
pri Stredisku environmentálnej výchovy (SEV) Poniklec – je organizácia s miestnou 
pôsobnosťou, s právnou subjektivitou, s certifikátom na vypracovanie projektov na 
ochranu prírody a zlepšenie životného prostredia s regionálnou pôsobnosťou. Vznikla 
v roku 1993 s radov mládeže okresu Považská Bystrica pri SEV Poniklec a je jeho 
neoddeliteľnou súčasťou a zakladá sa na dobrovoľnosti.  
Od roku 1993 do 1. decembra 2011 pôsobila v meste Považská Bystrica a od 1. decembra 
2011 pôsobí v obci Pružina s počtom členov 32 a s počtom čestných členov  80 s celej SR. 
Poslaním Zväzu je pôsobiť na svojich členov, inštitúcie a verejnosť v duchu zodpovednosti 
za stav a vývoj životného prostredia. Naplnenie svojho poslania Zväz zabezpečuje 
vzdelávacou, výchovnou (spolupráca so SEV Poniklec SZOPK pre environmentálnu 
výchovu detí a mládeže regiónu Považská Bystrica a propagačnou prácou, informačnou, 
odbornou a poradenskou činnosťou, kampaňami, organizovaním programov a podujatí,( 
Deň Zeme, Deň ŽP, Stretnutie mládeže za zeleným stolom), realizáciou opatrení na 
ochranu prírody a životného prostredia,( vypracovaním projektov na zlepšenie životného 
prostredia), vydavateľskou, obchodnou a hospodárskou činnosťou, vytváraním účelových 
zariadení, spoluprácou s inštitúciami štátnej správy a samosprávy, hnutiami 
a organizáciami doma i v zahraničí a podobne. Je členom Rady mládeže Trenčianskeho 
kraja. 
Organizácia ma patronát nad CHKO Strážovské vrchy - NPR Strážov, NPR Manínska Tiesňava, 
NPR Kostolecká Tiesňava stará sa o jej ochranu, obnovu. Mládeži nie je ľahostajné životné 
prostredie, kde žije a pôsobí. Vypracováva projekty pod vedením odborníkov, členov NGO 
SZOPK na zlepšenie životného prostredia na obnovu, ochranu prírody, získava finančné 
prostriedky na ich realizáciu a podieľa sa na ich realizácií.  
Známe sú projekty:  
- Ochrana a zachovanie biodiverzity Strážovského potoka, lokalít ohrozených 

rastlinných druhov a ich spoločenstiev v NPR Strážov – získané finančné prostriedky 
v roku 2002 z REKU Budapešť. 

- Životné prostredie a zdravie pre deti a mládež regiónu Považská Bystrica – získané 
finančné prostriedky v roku 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2007 z MŠ SR Bratislava. 

- Vypracovanie projektov na činnosť ZO SZOPK a SEV Poniklec – získané finančné 
prostriedky na základe žiadosti o dotáciu od roku 1993 do roku 2011 z Mestského úradu 
Považská Bystrica. 

- Životné prostredie a zdravie pre deti, mládež, seniorov regiónu Považská Bystrica – 
získané finančné prostriedky v roku 2008, 2009, 2010, 2011 dotácie z rozpočtu TSK. 

- Zlepšenie životného prostredia v obci Pružina, kde žijeme a pôsobíme – získané 
finančné prostriedky v roku 2011 / 2012 od obce Pružina a sponzorov obce Pružina :  
VK – SOK, Viktor Kvaššay 
HANT BA, a.s. Anton Haviar 
AV – stolárstvo, Anton Valášek 
KROVMONT, Dušan Jance 



súkromná podnikateľka  Oľga Apoleníková 
- Projekt bol zameraný na zlikvidovanie nelegálnej skládky v časti Majtánovce – 

Potôčky Pružina vybudovanie detského ihriska a oddychovej zóny. Kde bolo 
odpracované 4000 hodín v spolupráci členov dobrovoľníkov z  Klubu dôchodcov pri 
Obecnom úrade Pružina, zamestnancov Malých obecných služieb, občanov 
a mládežou. 

-  Získaná dotácia z rozpočtu obce Pružina na rok 2013 na projekt : ,,Zlepšenie 
životného prostredia, kde žijeme a pôsobíme“ – zameraný na brigády, starostlivosť 
o oddychovú zónu a detské ihrisko Majtánovce – Potôčky pre verejnosť, Deň matiek, 
Mesiac október – úcte k starším. 

-  
       Ocenenia organizácie od inštitúcií za činnosť:  
- rok 1995 - ,,Clean up the world“ – vyčistíme svet z medzinárodného projektu UNEP 

the United Nations Enviroment Programme – MŽP SR 
- rok 2006 – Mesto Považská Bystrica udelilo Cenu primátora mesta Považská Bystrica 

za výchovu a vedenie detí a mládeže k citovému vzťahu k prírode jej ochrane, obnove, 
zlepšeniu životného prostredia k úcte ľudom a zachovaniu kultúrneho dedičstva 

- rok 2009 – od Ústredného výboru SZOPK udelenie Diplomu k 40. výročiu založenia 
SZOPK a pamätnú medailu predsedníčke ZO SZOPK pri SEV Poniklec p. Viere 
Križanovej za výchovu a vedenie detí a mládeže k citovému vzťahu k prírode jej 
ochrane, obnove regiónu Považská Bystrica 

- rok 2012 – od Ústredného výbor SZOPK udelenie Pamätnej medaile podpredsedovi 
ZO SZOPK pri SEV Poniklec Mgr. Bohušovi Kortmanovi za výchovu a vedenie detí 
a mládeže k citovému vzťahu k prírode jej ochrane, obnove regiónu Považská Bystrica 
 
Štatutárni zástupcovia organizácie : predsedníčka – Bc. Viera Križanová 
                                                               podpredseda – Mgr. Bohuš Kortman 
Koordinátori : Bc. Matej Petrovič, Mgr. Katarína Mičúchová 
                        
Organizácia ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina svoje aktivity uskutočnuje v  
spoluprací  so SEV Poniklec SZOPK Pružina, Považským osvetovým strediskom Pov. 
Bystrica, Klubom dôchodcov pri Obecnom úrade Pružina, s Miestnym odborom 
Matice slovenskej Pov. Bystrica, Centrom voľného času Pov. Bystrica, Základnou 
školou Štefana Závodníka Pružina a Materskou škôlkou Pružina, Komisiou ŽP pri 
obecnom úrade Pružina,  obcou Pružina vďaka jej finančnej podpore a podpore 
súkromných podnikateľov v obci môže organizácia uskutočňovať svoje aktivity.   
Svojim kladným prístupom pri obnove a ochrane prírody členovia mládežníckej 
organizácie ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina pôsobia na ekologické myslenie 
širokej verejnosti a svoju obec Pružina prezentuje v rámci aktivít vzorne v celej 
Slovenskej republike.                          
                                                                
 

       Vypracovala: 
                                                                                        Bc. Viera Križanová 
                                                                                 štatutárny zástupca organizácie 
                                                                                 ZO SZOPK pri SEV Poniklec 
                                                                                                 Pružina 
 
 
                                        
 



 
Brigáda na obnovu prírody NPR Manínska tiesňava predsedníčka Bc. Viera Križanová s vnučkou Katarínou s príležitosti Dňa 
Životného prostredia 5. júna 2012 
 
 

 
 
 
 



 
Členovia ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina počas brigády v NPR Manínska tiesňava 5. júna 2012 
 

 
 
Koordinátorka práce s mládežou Mgr. Katarína Mičúchová 
 

 



 
 Akcia mládežníckej ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina uskutočnená v auguste 2012 s deťmi členov Klubu dôchodcov pri 
Obecnom úrade Pružina zbieranie rastlín k ekohre spoznávanie rastlín. 
 

 
 
Členky organizácie Pavlínka Šebáková, Zuzana Kardošová, Zuzana Kopcíková, ktoré sa v prírode venovali deťom. 
 
Členky organizácie na brigáde na oddychovej zóne Majtánovce- Potôčky august 2012: Zuzana Kopcíková, Pavlínka Šebáková, 
 

 



 
Jesenná údržba na Detskom ihrisku október 2012: 
Členovia ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina: Pavlínka Šebáková študentka 4. ročníka SZŠ a Bc. Matej Petrovič študent 5. 
ročníka Źilinskej univerzity, koordinátor práce s mládežou, Zuzana Kopcíková pracovníčka ZO SZOPK pri SEV Poniklec 
 

 
 

 
 



Z  príležitosti Dňa Zeme a otvorenie Detského ihriska 22. 4. 2012 na Oddychovej zóne Majtánovce- Potôčky v spolupráci ZO 
SZOPK pri SEV Poniklec Pružina a obcou Pružina – sadenie stromčekov starosta obce p. Michal Ušiak a koordinátorka 
mládežníckej organizácie SZOPK  Mgr. Katarína Mičúchová 

 
 


