
Popularizačná činnosť ÚKE SAV rok 2016 
 
1.  
26. 4. 2016 ÚKE SAV zorganizoval Deň Zeme s názvom Spoznávame prírodu trocha ináč pre žiakov 
zo Základnej školy internátnej pre slabozraké a nevidiace deti v Bratislave. Našou snahou bolo 
pripraviť program tak, aby bol nielen poučný a pútavý, ale aj názorný a hmatateľný. Štyri stanovištia: 
Voda ako prírodný zdroj, Biotopy, Biodiverzita a svet živočíšnej ríše sa stali na celé doobedie 
miestom získavania nových informácií a súťaženia vo vedomostiach a zručnostiach. Súčasťou 
podujatia bola aj prezentácia filmov s environmentálnou tematikou.  
 
2.  
Ústav krajinnej ekológie sa tromi podujatiami prihlásil aj k iniciatíve Green Week 2016, Európska 
komisia - Životné prostredie ec.europa.eu/environment/greenweek, ktorá sa organizovala na 
lokálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni na tému investície do zelenšej budúcnosti.    
 
3.  
Dňa 13. 6. 2016 sme zorganizovali v obci Zvončín už II. ročník Festivalu krajiny. Nad 
podujatím prevzal záštitu minister ŽP SR László Sólymos. Podujatie pozostávalo z tvorivých 
dielní pre deti z materskej školy, zo súťaží a hier s šaškom Jaškom a z výstavky detských prác 
prezentujúcich vnímanie životného prostredia očami tých najmenších. Súčasťou podujatia bol 
futbalový zápas o putovný pohár ministra životného prostredia SR medzi starostami ZMO 
regiónu Jaslovské Bohunice a ekológmi z ÚKE SAV. Odbornú časť podujatia doplnila výstava 
vedeckých kníh a posterov, spracovaných z výsledkov výskumu v Trnavskom regióne. 
 
6.  
ÚKE SAV sa dňa 30.9.2016 zúčastnil Európskej Noci Výskumníka - Veda je budúcnosť Slovenska 
ktorá sa konala v bratislavskej Starej tržnici. Expozíciu s názvom Na krajine nám záleží sme 
rozdelili na viacero častí, ktorých hlavnou témou bola biodiverzita. Na príkladoch 
vystavených exponátov sme návštevníkom objasnili, čo sa pod vedeckým názvom 
biodiverzita skrýva a aký má biodiverzita význam pre fungovanie našej prírody a pre život 
človeka. Ukážkami prezentovanými v programe sme chceli osloviť predovšetkým detskú 
populáciu ale aj širokú verejnosť.  
 
7. 
Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV sa  6.  až 9. apríla zúčastnili výstavy CONECO 2016 
na ktorej prezentovali témy Ekosystémové služby, kvalita života a kvalita životného 
prostredia. Vystavované exponáty prezentovali výsledky riešenia domácich aj zahraničných 
projektov ako napríklad projektu OpenNESS, ktorého cieľom bolo vytvoriť operačný rámec 
pre uplatňovanie konceptu prírodného kapitálu a ekosystémových služieb v 14 krajinách EÚ.  
 
8. 
Dňa 10.11. 2016 ÚKE SAV zorganizoval pre študentov vysokých škôl v rámci Týždňa vedy 
a techniky na Slovensku 2016  Deň otvorených dverí na tému Výskum vidieckej krajiny. Odborný 
program podujatia pozostával z dvoch prednášok na tému hodnotenia kvality životného 
prostredia a ekosystémových služieb súčasného vidieka. Program bol doplnený o návštevu 
knižnice a prehliadku posterov a vedeckých publikácií a časopisov, ktoré Ústav vydáva. 


