Odborná prax „Schellerhau 2009“
(účasť študentov PRIF UK na medzinárodnej praxi v Nemecku)

V priebehu troch rokov absolvovalo túto prax 26 študentov PRIF
UK, najmä z odborov ENV., a GaK. Pobyt trvá vždy 7 dní a
program je nasledovný:
- 3 dni terénne exkurzie a horské túry v Erzgebirge
- 4 dni praktický manažment vzácnych biotopov (2 dni práca na
horských lúkach, 1 deň práca v botanickej záhrade a 1 deň
práca v lesných biotopoch).
Účastníci praxe majú vždy plne hradené ubytovanie, plnú penziu
(bio-potraviny), odborný program, miestnu dopravu.
Rok 2009 bol výnimočným, nakoľko sa prvýkrát uskutočnili dva
termíny praxe a tak bolo umožnené dvojnásobnému počtu
Slovákov zažiť túto neopakovateľnú atmosféru.

Tento rok sa uskutočnil už 14. ročník odbornej
praxe v ochrane prírody a manažmentu
biotopov v srdci východného Krušnohoria
(Osterzgebirge) a zároveň sa tejto akcie už 3.
rok zúčastnili i študenti PRIF UK.
Primárna myšlienka vedúca k zrodu
„Schellerhauského praktika“ uzrela svetlo sveta
v roku 1996 a bola reakciou skupiny
prírodovedcov a ochranárov na nedostatočnú
praktickú ochranu vzácnych a jedinečných
biotopov (horské kvetnaté lúky, prírode blízke
lesy, vrchoviská).
V roku 1996 sa prvýkrát stretli miestni nadšenci
a študenti z rôznych nemeckých univerzít
(časom sa pridávajú i študenti z iných
západoeurópskych krajín ) na týždňovej akcii
zameranej na praktickú ochranu prírody,
terénne exkurzie, prednášky či odborné
diskusie, ale tiež na zábavu a oddych. V tejto
podobe existuje prax až do r. 2006. V tomto
roku majú i slovenskí študenti prvýkrát
možnosť absolvovať túto jedinečnú a veľmi
obľúbenú prax.

Prax sa medzičasom stala medzi slovenskými študentmi
synonymom „správnej a coolovej akcie, na ktorú sa oplatí ísť
(dokonca viackrát).“ ☺
Každé tvrdenie musí byť niečím podložené a tak krátke citáty
zo záverečných správ našich študentov:
„I will always keep in my mind this wonderful week.
At the end, when I should evaluate that week in one sentence
I say only:
This activity, where work, practice and education go hand in hand,
is irreplaceable, because it is something, what is missing in
Slovak system of education“. Lívia Lešková, 3.roč. GaK
„Z mnohých nevyhnutných komponentov (priateľská atmosféra, pohoda)
vznikala celý týždeň úžasná atmosféra. Túto prax odporúčam každému,
kto okrem spoznania novej krajiny a nových ľudí,
sa chce úrokovať svoje poznatky o ochrane prírody a o prírode samotnej.“

.

Ester Hideghetyová, 5. roč. ENV

