
 

 

 

 

 

POZVÁNKA 

                       

Global Water Partnership Slovensko 

 
v spolupráci s  

 
Ústavom krajinnej ekológie SAV 

 

 
si  Vás dovoľujú  pozvať na seminár v rámci osemnásteho 

ročníka Týždňa vedy a techniky na Slovensku 

 

„Voda v krajine“ 
 

10. novembra 2021 

Malé kongresové centrum SAV, Bratislava 



 

Cieľom Týždňa vedy a techniky na Slovensku je zlepšiť 

vnímanie vedy a techniky v povedomí celej spoločnosti, 

popularizovať a prezentovať ich, vzbudiť záujem mladých ľudí 

o štúdium vedeckých a technických disciplín, informovať 

verejnosť o poznatkoch vedy a techniky a o nutnosti 

podporovať vedu a techniku. Seminár „Voda v krajine“ by mal 

prispieť k formulovaniu potrieb slovenskej praxe a pohľadu 

akademickej komunity na aktuálny stav životného prostredia, 

prenosu know-how a potreby ďalšieho výskumu a praktickej 

ochrane v oblasti. 

S vodou súvisí celý náš život a jeho kvalita, ovplyvňuje všetko 
okolo nás, prírodu, pôdu, lesy, poľnohospodárstvo i 
priemysel. Preto by malo byť v záujme každého jednotlivca 
vrátiť vodu späť do krajiny a zadržať ju tam. Seminár by mal 
poukázať na to,  ako by mala ideálna krajina vyzerať, aby bola 
prirodzene odolná voči vodnej a veternej erózii, vysychaniu a 
povodniam, ktoré vznikajú vplyvom výraznejších extrémov 
počasia súvisiacich s klimatickou zmenou. 

Cieľom seminára je zlepšiť vnímanie dôležitosti vody v krajine  
a tak vzbudiť záujem mladých ľudí o štúdium krajinnej 
ekológie, informovať odbornú verejnosť o aktuálnych 
projektoch a poznatkoch v danej oblasti.  

 

Dátum: 10. november 2021 o 9.00 

Miesto konania: Malé kongresové centrum SAV, Bratislava,  

Štefánikova 3, prízemie 

 



 

Program: 

 

 9.00-9.10 Privítanie účastníkov  a otvorenie podujatia 
– RNDr. Viktória Miklósová, PhD. (GWP Slovensko) a  
Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.  (riaditeľka Ústavu 
krajinnej ekológie SAV)  

 9.10-9.35 Minulosť, súčasnosť a budúcnosť Žitného 

ostrova z pohľadu rýb – Mgr. Ladislav Pekárik, PhD. 

(Centrum biológie rastlín a biodiverzity SAV) 

 9.35-10.00 Návrat dynamiky do vnútrozemskej delty 

Dunaja - nášho najväčšieho systému mokradí – Mgr. 

Karolína Sobeková, PhD. (BROZ Bratislava) 

 10.00-10.15 Prestávka/občerstvenie 

 10.15-10.35 Význam mokradí pre krajinu –Mgr. 

Šíblová Zuzana (Ústav krajinnej ekológie SAV) 

 10.35-11.00 Aktivity SVP, š. p. a voda v krajine - Ing. 

Monika Supeková (SVP, š.p.) 

 11.00-11.15 Používanie geografických  informačných 

systémov – Mgr. Ivana Kozelová, PhD. (Ústav krajinnej 

ekológie SAV)  

 11.15-11.35 Diskusia  

 11.35-12.00 Občerstvenie 

 12.00 Záver podujatia 

 

Tešiac sa na stretnutie s Vami, 

RNDr. Viktória Miklósová, PhD.  - konateľka GWP Slovakia 
Doc. RNDr. Zita Izakovičová, PhD.  - riaditeľka UKE SAV 
Mgr. Pavol Kenderessy, PhD. -  vedecký pracovník UKE SAV 

         odborní garanti konferencie 



 

      Kontakty: 

  
 Viktória Miklósová 
 Global Water Partnership Slovakia (GWP Slovensko) 

      Bratislava 
      Web: www.gwpcee.org 
      tel. +421 2 3229 3624, +421 904 220 960 
      mail: viktoria.miklosova@savba.sk 
 
   

 Pavol Kenderessy 
 Ústav krajinnej ekológie SAV 

      Štefánikova 3, P.O.Box 254 
      814 99 Bratislava 
      Tel. +421 2 3229 3611, +421 915 244 214 
      mail: pavol.kenderessy@savba.sk 
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