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CEVEV Malá líška vzniklo 19.1.2021, aby naplnilo dopyt škôl a verejnosti v Banskej Bystrici a okolí po 

environmentálnej výchove a víziu zakladateľov prepojiť environmentálnu výchovu s vedou a výskumom prírody. 

Naším mottom je Spájať ľudí s prírodou. 

Hlavným cieľom CEVEV Malá líška je veda a výskum prírody, jej ekosystémov a životného prostredia a 

environmentálna, etická a globálna výchova, vzdelávanie a osveta pre všetky vekové skupiny a firmy ako aj šírenie 

myšlienok trvalo udržateľného života, uvedomelej skromnosti, zdravej výživy a zdravého životného štýlu.  

K cieľom CEVEV Malá líška patrí aj ochrana životného prostredia a zlepšovanie jeho kvality, ochrana a zveľaďovanie 

životného prostredia, starostlivosť o jeho zložky, prvky, prírodné zdroje a ekosystémy v prospech trvalo udržateľného 

života, napomáhanie pri zabezpečovaní ekologickej rovnováhy, účinnej starostlivosti o životné prostredie a ochrany 

určeným druhom voľne rastúcich rastlín a voľne žijúcich živočíchov, podporu tradičných spôsobov obhospodarovania 

a údržby krajiny, podporu a zabezpečovanie podmienok pre územný systém ekologickej stability, biologickú 

a krajinnú rozmanitosť, zachovanie prírodného a kultúrneho dedičstva a rozvoj  a realizáciu vedy, výskumu 

a monitoringu prírody. 

CEVEV Malá líška pôsobí v Banskej Bystrici a najbližšom okolí. Našimi partnermi sú najmä školské zariadenia, 

verejnosť, Centrum voľného času Radvanská 1 a občianske združenia, predovšetkým občianske združenie DIANA. 

Partnerstvá naďalej rozvíjame. Stali sme sa členom siete Špirála a nadviazali dialóg s miestnou samosprávou. 

V roku 2021 v centre príležitostne pracovali 2 zamestnanci, väčšina aktivít bola realizovaná dobrovoľnícky. Najväčšie 

poďakovanie patrí naším verným dobrovoľníkom a partnerom Lesanke Blažencovej, Gabriele Ruskovej, Dagmar 

Sedliakovej a Kataríne Dvořáčkovej. 

Aktivity centra sa v roku 2021 týkali týchto okruhov činnosti: 

- veda a výskum prírody, jej ekosystémov a životného prostredia  

- environmentálna, etická a globálna výchova, vzdelávanie a osveta  

 

Veda a výskum prírody, jej ekosystémov a životného prostredia 

Vedecká a výskumná činnosť sa orientovala na veľké šelmy. Výskum realizoval Nuno Guimarães a Jana Ďurová 

v spolupráci so Štátnou ochranou prírody SR a SOS BirdLife Slovensko - Aves centrum Senné. Výskum bol 

prezentovaný v odborných článkoch:  

Guimarães et al, 2021. Šakal zlatý – „ Nový“ druh na Slovensku. Ochrana prírody, Banská Bystrica, 37: 35-42, 

Guimarães et al, 2021. At the table with the big three carnivores-a sympatric occurrence of the golden jackal with 

bear, wolf and lynx captured on a camera trap in Slovakia. European Journal of Ecology, 7(1). 

Environmentálna, etická a globálna výchova, vzdelávanie a osveta  

Environmentálna výchova CEVEV Malá líška je určená pre široké spektrum cieľových skupín rôzneho zamerania 

a veku.  

Prírodovedný krúžok sme realizovali v jednej materskej škole a jednej základnej škole pre žiakov prvého stupňa. 

Vzdelávacie programy na školách sme realizovali na základných školách Banskej Bystrice a okolí. Zrealizovali sme 10 

vzdelávacích programov pre 5 základných škôl. Veríme, že v budúcnosti toto číslo porastie. 
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Vyčistené! Prebehol druhý ročník tejto výzvy, ktorá motivuje ľudí k čisteniu prírody od odpadkov v jarných 

mesiacoch. V tomto roku sme zaznamenali pokles v záujme o túto aktivitu, ale podarilo sa nám zorganizovať čistenie 

časti Sásovskej doliny s veľmi pozitívnym výsledkom. 

Zasadené! Druhý ročník výzvy motivujúci ľudí k pestovaniu zeleniny, ovocia, bylín nielen na záhradke, ale aj na 

balkónoch, či v domácnostiach. Zistili sme, že na tejto výzve ešte musíme popracovať a viac ju priblížiť k ľuďom. Veľký 

ohlas malo napríklad sadenie kvetov počas narodeninovej oslavy ekocentra. Podobný osobný prístup by bol pre túto 

tému v budúcnosti vhodnejší. 

Poldenné výlety do prírody Pripravili sme 8 výletov do prírody pre širokú verejnosť, ktoré sa tešili stále väčšiemu 

záujmu. Navštívili sme zaujímavé lokality okolia Banskej Bystrice (Jakub, Plavno, Urpín, Badínsky prales, Špania 

Dolina, Brusno) aj trochu vzdialenejšie destinácie (Vyhne, Hučava).  

Kurz o liečivých bylinkách Novinkou v tomto roku bol kurz, ktorý prebiehal elektronickou formou počas celej 

vegetačnej sezóny. Predstavili sme viac ako 50 druhov liečivých rastlín doplnených o  informácie k zberu, uskladneniu 

a použitiu aj s receptami a videami uľahčujúcimi identifikáciu druhu. Kurz sme zakončili spoločným zbieraním 

liečivých plodov jesene. 

Aktivity pre líšťatá Počas apríla a mája sme pripravovali metodický materiál určený  pre rodičov malých detí, ktorý 

vtiahne rodinu do spoločného spoznávania prírody. 8 tém sme predstavili prostredníctvom príbehov, básničiek, hier, 

pokusov a aktivít na pozorovanie prírody i tvorenie. 

Denný letný tábor Za divočinou mesta Uskutočnili sme 2 úspešné turnusy. Táborový program bol plný výletov do 

krásneho okolia Banskej Bystrice, hier, objavov a tvorenia. Výlety boli v znamení denných tém (farmársky, indiánsky, 

hvezdársky deň). 

Podujatia pre verejnosť V roku 2O21 sem zaznamenali pokles počtu podujatí pre verejnosť, hlavne z dôvodu 

protipadnemických opatrení. Uskutočnili sme jedno podujatie, a to narodeniny ekocentra 26.6. Ďakujeme všetkým 

návštevníkom aj dobrovoľníkom, ktorí nám pomohli pripraviť skvelý program. Poďakovanie patrí aj spoločnosti 

Ekoplant, ktorá nám sponzorsky poskytla kvety pre každého návštevníka. Spoločne sme rozkvitli a rozbzučali mesto. 

Interaktívna environmentálna výstava prírodných procesov a manažmentu karpatskej krajiny V spolupráci 

s občianskym združením Diana sme pripravili výstavu Interaktívna environmentálna výstava prírodných procesov a 

manažmentu karpatskej krajiny vďaka rovnomennému projektu financovaného Environmentálnym fondom v rámci 

POP 2021.  

 

Informácie o hospodárení združenia za rok 2021 

Príjmy: 4401,-€ 

Výdavky: 4078,21,-€ 

Rozdiel: 322,79,-€ 

Z výsledkov účtovnej uzávierky k 31.12.2021 vyplýva hospodársky výsledok zisk 322,79 €. V združení nebol nik 

zamestnaný na riadny pracovný pomer alebo na dohodu o vykonaní práce.  

Suma rozdielu príjmov a výdavkov z roku 2021 bola ponechaná na účely združenia stanovené v platných stanovách 

združenia v rámci nasledujúceho kalendárneho roka. 


