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Vyhodnotenie činnosti k 20. výročiu slávnostného otvorenia 
organizácie 

      Strediska environmentálnej výchovy (SEV) Poniklec Slovenského zväzu ochrancov 
prírody a krajiny ( SZOPK) Pružina – svoju činnosť datuje od 18. marca 1993 pri Základnej 
organizácií Slovenského zväzu ochrancov prírody a krajiny, kedy bolo aj slávnostne otvorené 
v Manínskej tiesňave na Chate Poniklec NPR Manínska tiesňava okres Považská Bystrica, 
 uvedením do funkcie vedúcej a lektorky Bc. Viery Križanovej predsedom Ústredného výboru 
SZOPK Bratislava RNDr. Jozefom Gregorom a Okresným úradom odbor životného 
prostredia v Považskej Bystrici Ing. Pavlom Petríkom. 
Od 18. marca 1993 do 1. decembra 2011 pôsobil so sídlom v meste Považská Bystrica a od 1. 
decembra 2011 pôsobí v obci Pružina. 
Je výchovno – vzdelávacia inštitúcia s celoslovenskou pôsobnosťou. Jeho hlavný význam je 
v tom, že jeho činnosť bola a je systematická, zameraná na pestovanie citového vzťahu 
k prírode, jej ochrane, obnove, zlepšenie životného prostredia, k úcte ľudom a zachovanie 
kultúrneho dedičstva, na odborné vedenie počas tvorby diplomových, seminárnych prác 
študentov VŠ a SŠ a ďalších projektov.  
Činnosť strediska je zameraná na získanie nových poznatkov a teoretických vedomostí 
v učebni Poniklec umožňuje sa priami pobyt detí a mládeže v chránenom území Strážovské 
vrchy NPR Strážov, NPR Manínska tiesňava. PR Kostolecká tiesňava čím docieľujeme nielen 
rozvoj ich ducha ale prispievame aj k zlepšeniu ich zdravotnej a telesnej kondície. 
            EV sa uskutočňuje podľa vekových kategórií od detí MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ, 
SOU a práca s verejnosťou podľa vopred vypracovaného ponukového programu. 
            Každoročne sa zúčastní environmentálnej výchovy a aktivít SEV Poniklec niekoľko 
stoviek účastníkov nielen z okresu Pov. Bystrica ale aj z iných okresov.  

Prednáškami zameranými na zdravý štýl života a zlepšenie životného prostredia, 
ochranu prírody, na spoznávanie živej a neživej prírody, vedomostnými a výtvarnými 
súťažami, školeniami pedagogických pracovníkov MŠ, ZŠ, SŠ (koordinátorov EV), s radou 
ochranárskej mládeže, školenia budúcich strážcov prírody, vypracúvaním projektov na 
zlepšenie životného prostredia a inými ďalšími aktivitami pôsobí na ekologické myslenie od 
detí MŠ, žiakov ZŠ, študentov SŠ a širokej verejnosti. Rada SEV Poniklec je volená s radov 
členov ZO SZOPK (odborných lektorov) a pracovníkov Obvodného úradu ŽP a Štátnej 
ochrany prírody SR v Považskej Bystrici, a Speleologickej spoločnosti Strážovské vrchy Pov. 
Bystrica.  
Uskutočňuje: 

-  edičnú činnosť vydávanie propagačných materiálov, spracovanie o stave životného 
prostredia regiónu Považská Bystrica a SR potrebné pre vypracovanie SOČiek 
študentmi, vydávanie učebných pomôcok pre EV v SEV Poniklec Pružina. 

- rôzne výstavy s tematikou životného prostredia a ochrany prírody 
- prírodno - vedomostné súťaže stredných škôl 

Známe sú programy pre detí MŠ,  žiakov ZŠ, študentov SŠ :  
      -     výtvarné práce detí MŠ regiónu Pov. Bystrica (ciel poukázať na vzťah k prírode           
            a životného prostredia 



-  výchovno – vzdelávacie aktivity pred deti MŠ, žiakov ZŠ Pružinskej doliny, pod 
názvom : ,,Zdravé životné prostredie a prevencia drogovej závislosti, Keď som sám 
/sama doma“ – pre žiakov 1. a 2. ročníkov ZŠ -  učebná pomôcka pracovné listy 
a omaľovánka, cieľ : je vychovávať mladú generáciu, ktorá sa bude starať nielen o obnovu 
a ochranu prírody, ale bude vedieť pozitívne vplývať na seba a svoje zdravie.  

- ,,Pomôž škrečkovi Robkovi šetriť“- pre deti MŠ a žiakov 1. ročníkov ZŠ- učebná 
pomôcka pracovný list a omaľovánka zamerané na šetrenie domácností vody a elektriny. 

- ,,Vláčik separáčik“ – pre deti MŠ a žiakov 1. ročníkov ZŠ - zameraný na triedenie odpadu 
z pracovným listom a omaľovánkou 

- ,,Chceme dýchať čistý vzduch“ – pre deti MŠ a žiakov 1. a 2. ročníkov ZŠ-  pracovné listy 
pre pedagogických pracovníkov a omaľovánka pre deti zameraná na zlepšenie životného 
prostredia kde žijú. 

- ,,Spoznávanie chránených rastlín“- pre 1. stupeň ZŠ - pracovné listy a omaľovánka – 
účastníci programu navštívia NPR Manínsku tiesňavu, kde priamo v prírode spoznávajú 
chránené rastliny.  

- Výchovno – vzdelávací program ,,Človek súčasť prírody, životné prostredie súčasť 
človeka“ – pre žiakov 8. – 9. ročníkov ZŠ a pre 1. ročníky študentov SŠ. Účastníci sú 
oboznámení v odborných prednáškach lektorov SEV o stave životného prostredia regiónu 
Pov. Bystrica o územnej ochrane SR a histórií SNP v našej vlasti. 

Tieto činnosti SEV Poniklec SZOPK uskutočňuje v meste Považská Bystrica v Považskom 
osvetovom stredisku, v SEV Poniklec SZOPK v Kultúrnom dome Pružina, Materských 
a Základných školách regiónu Považská Bystrica. 
Aktivity SEV Poniklec SZOPK uskutočňuje v spolupráci s : 

- ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina 
- Považským osvetovým strediskom Pov. Bystrica 
- Miestnym odborom Matice Slovenskej Pov. Bystrica 
- Okresným výborom protifašistických bojovníkov Pov. Bystrica 
-  Štátnou ochranou prírody Strážovské vrchy Orlové 
- Krajským školským úradom Trenčín 
- Obcou Pružina 
- PX Centrom Pov. Bystrica 
- Speleologickým klubom Strážovské vrchy 
- Riaditeľstvami MŠ, ZŠ, SOŠ regiónu Pov. Bystrica 

Počas 20. ročného pôsobenia organizácia získala významné ocenenia: 
- 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 1998 – v rámci IV. Medzinárodnej súťaže festivalov filmov, televíznych programov 
a videoprogramov s tematikou tvorby a ochrany životného prostredia bolo udelené 
ministerstvom Životného prostredia a Slovenskou agentúrou životného prostredia 
Diplom k filmu ,,Štyri ročné obdobia v NPR Manínska tiesňava a PR Kostelecká 
tiesňava “ v kategórií amatérska videotvorba na tému : Vzťah človeka a prírody, 
ochrana životného prostredia autorom ktorého je vedúca SEV Poniklec Bc. Viera 
Križanová.  

- a niekoľko desiatok Ďakovných listov a Diplomov od Riaditeľstiev MŠ, ZŠ, SŠ, VŠ 
a iných inštitúcií s celej SR. 

Finančné prostriedky získava v spolupráci so ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina na 
základe vypracovania projektov na činnosť bez finančnej a materiálnej pomoci od roku 
2012 by nemohlo uskutočňovať svoju činnosť. 

    Vypracovala:                                                            Bc. Viera Križanová 
                                                                                 štatutárny zástupca organizácie 
                                                                                vedúca a lektorka SEV Poniklec 



                                                  
Program environmentálnej výchovy pre žiakov 1. a 2. ročníkov ZŠ Štefana Závodníka Pružina ,,Zdravé životné prostredie 
a prevencia drogovej závislosti“ v mesiaci jún v SEV Poniklec SZOPK Pružina. 
 

 
 
Vspolupráci so ZO SZOPK pri SEV Poniklec a Klubom dôchodcov pri Obecnom úrade Pružina uskutočnená výchovno – 
vzdelávacia súťaž počas prázdnin  v auguste 2012 ,,Spoznávanie rastlín Strážovskej prírody“ deti z obce Pružina 
 

 
 
 



 
Vedomostná súťaž študentov SŠ mesta Pov. Bystrica a Púchov : ,, Človek súčasť prírody – životné prostredie súčasť prírody“ 
uskutočnená dňa 6. júna 2012 v spolupráci s Považskobystrickým osvetovým strediskom a ZO SZOPK pri SEV Poniklec Pružina 
 

 
 
Aktivita na zachovanie kultúrneho dedičstva : ,,Veľkonočné tradície“ v spolupráci so ZO SZOPK pri SEV Poniklec a Klubom 
dôchodcov pri Obecnom úrade Pružina počas polročných prázdnin v SEV Poniklec Pružina deti obce Pružina 
 

 
 


