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V ROKU 2010
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Realizáciu Ekovýchovného programu Bocian v roku 2010, tak ako v predchádzajúcich
rokoch, podporila základnou čiastkou zo svojich finančných prostriedkov Nadácia CICONIA
Lichtenštajnsko vo výške 2000 CHF.
V roku 2010 sme sa zároveň uchádzali projektom o podporu aktivít spojených
s pozorovaním bociana a ochranou jeho hniezd v rámci grantového programu Symbióza,
podporeného nadačným fondom VSE spravovaným Karpatskou nadáciou. V čase prípravy
nového ročníka aktivít s verejnosťou a školskou mládežou sme nevedeli ešte ako dopadne
tento náš projekt, preto sme podujatia podporené Lichtenštajnskou nadáciou pripravovali ako
samostatné aktivity, nezávislé od iných zdrojov a podpory, ktoré vychádzali z osvedčených
postupov.
Aktivity Ekovýchovného programu Bocian v roku 2010 sme začali spoločným
stretnutím koordinátorov projektu na Správe NP Slovenský kras v Brzotíne. Stretnutia sa
zúčastnila Zuzka Argalášová za oblasť okresov Sobrance a Michalovce, Magdaléna Maníková
za okresy Rožňava a Košice-okolie, Erika Kružliaková za okresy Rimavská Sobota, Lučenec,
Peter Krišovský za okresy Sabinov a Prešov, Eva Sitášová a Miro Fulín za ostatné oblasti
Slovenska. Na stretnutí boli dohodnuté základné aktivity, ktoré budú realizované v rámci
jednotlivých regiónov a spoločné aktivity v rámci Slovenska.

Stretnutie aktivistov Brzotín 26. 2. 2010

Jednotliví aktivisti si pre Ekovýchovný program Bocian, ktorý realizovali v regióne
vypracovali vlastné metodické listy a oslovili školy, s ktorými dlhé roky spolupracujú. Tieto
materiály boli rozoslané na všetky školy v regiónoch a podľa záujmu žiakov a ich pedagógov
sa jednotlivo prihlásili do spolupráce.
V okresoch Rožňava a Košice-okolie z oslovených 33 škôl sa do programu zapojilo 14
škôl. V 9 obciach sa žiaci sa zapojili do pozorovania hniezd a výsledky zaslali do
celoslovenského Atlasu hniezd bocianov. Nepriaznivý rok pre hniezdenie bocianov spôsobil,
že v ďalších obciach zostali hniezda v roku 2010 neobsadené. Súčasne s pozorovaním hniezd
bola vyhlásená literárna a výtvarná súťaž na tému „Bocian – môj kamarát“. Do súťaže sme
dostali 76 výtvarných a 15 literárnych prác. Z týchto prác bola v Gemerskej knižnici Pavla
Dobšinského v Rožňave zostavená výstava, ktorá bola sprístupnená verejnosti 19. novembra
2010. Najlepšie práce, ktoré zaujali porotu, boli ocenené vecnými cenami. Súčasťou
vyhodnotenia boli prezentácie posterov a Power-Pointové prezentácie kolektívov žiakov
jednotlivých škôl.
O priebehu tohtoročných aktivít v regióne ako aj o výsledkoch jednotlivých žiakov je na
stránke http://www.sopsr.sk/slovkras/bocian2010.html stručná informácia s dokumentáciou.

Vyhodnotenie programu Rožňava 19. 11. 2010

Prezentácia aktivít žiakmi ZŠ Plešivec

Vyhodnotenie programu Rožňava 19. 11. 2010
K vydareným podujatiam patrilo Jarné vítanie bocianov dňa 7. 4. 2010 v Buzici. Na
miestnej Základnej škole s vyučovacím jazykom maďarským sme pre žiakov pripravili
prezentáciu zameranú na oslovenie mládeže ako využívať voľný čas poznávacími aktivitami
zameranými na bociana. Vítanie sa konalo v Buzici z toho dôvodu, že sa tu nachádza
najvyšší počet aktívnych hniezd na území Slovenska. Priblížili sme žiakom spôsob života

bociana a možnosti ich sebarealizácie ak sa zapoja do aktivít projektu a budú sledovať
hniezda bocianov v obci. Druhá časť podujatia bola zameraná na voľnočasové hry, ktorých
pôvod vychádza z aktivít a zo života bocianov. Súčasťou podujatia bol priamy vstup do
vysielania rádia Regina. Rozhovory o Ekovýchovnom programe a jeho cieľoch, ako aj
výstupy z podujatia boli odvysielané v rádiu Slovensko a Lumen.

Prezentácia na ZŠ s VJM Buzica 7.4.2010

Voľnočasové hry pri Jarnom vítaní bocianov v Buzici

Podobný priebeh mali aktivity organizované v okresoch Lučenec a Rimavská Sobota.
Do Ekovýchovného programu sa zapojilo 18 škôl. 32 žiakov sledovalo hniezdenie v 12
obciach na 12 hniezdach. Ich výsledky poslúžili k spracovaniu prehľadu hniezdenia bociana
bieleho na Slovensku v roku 2010. 65 žiakov sa zapojilo do výtvarnej a literárnej súťaže.
K obľúbeným aktivitám žiakov patrila anketa na tému bocian, ktorú žiaci realizovali s
občanmi obcí. Vyhodnotenie aktivít spojené s otvorením výstavy a ocenením najlepších prác
prebiehalo dňa 26. novembra 2010 na správe CHKO Cerová vrchovina v Rimavskej Sobote.

Putovná výstava Aha deti čo to letí bola v dňoch 14. – 30. júna 2010 inštalovaná
v Nových Zámkoch. Výstava bola súčasťou programu miestnych aktivistov zameraného na
revitalizáciu bocianích hniezd v Hurbanove. Výstavu videlo 33 detí materskej školy, 657
žiakov z troch miestnych základných škôl, 35 študentov SPŠS a 37 dospelých návštevníkov.
O výstave bol odvysielaný krátky šot v mestskej televízii a publikované boli tri články
v regionálnej tlači. Žiaci sa zapojili literárnou a výtvarnou tvorbou do aktivít Ekovýchovného
programu a svoje diela zaslali na celoslovenskú výstavu Vták z komína.

Podujatie s názvom Pestré mestečko neziskových organizácií zorganizovala Karpatská
nadácia dňa 11. 6. 2010 v priestoroch na parkovisku pred obchodným centrom Optima
v Košiciach. Využili sme ponuku Karpatskej nadácie a prezentovali sme Ekovýchovný
program Bocian a aktivity zamerané na ochranu bociana bieleho. Prezentačno-informačný
stánok našej organizácie bol vyzdobený bannermi z putovnej výstavy Aha deti bocian letí.
detskými prácami.
Verejnosti sme poskytli propagačný materiál a dali možnosť zapojiť sa tvorivo do riešenia
úloh a výtvarne prispieť k pripravovanej výstave Vták z komína.

Vyvrcholením Ekovýchovného programu Bocian v roku 2010 bola celoslovenská
výstava detských prác pod názvom „Vták z komína“, inštalovaná vo Východoslovenskom
múzeu v Košiciach od 23. septembra do 31. decembra 2010. v troch cykloch bolo
vystavených 802 literárnych, výtvarných a umeleckých prác 762 žiakov z 82 škôl Slovenska.
Ocenených bolo spolu 76 najlepších prác v jednotlivých kategóriách a cykloch.

Finančnú podporu Nadácie CICONIA Lichtenštajnsko sme využili na tlač
propagačných rozvrhov hodín pre žiakov zapojených do programu ako aj Informačného
spravodaja 1/2010, v ktorom sme zverejnili výsledky aktivít a hniezdenia bocianov na
Slovensku v roku 2010.

Záverom vyslovujeme poďakovanie Lichtenštajnskej Nadácii CICONIA za podporu
v roku 2010, ktorou nám umožnila vykryť náklady spojené s cestovným, poštovným, tlačou
propagačného materiálu a ocenením detí, ktoré sa zapojili do aktivít Ekovýchovného
programu Bocian v roku 2010 na Slovensku.

V Košiciach 20. januára 2011-02-03
Eva Sitášová
Miro Fulín

