
 
Popularizačná činnosť ÚKE SAV  

rok 2016 
 

I. Popularizačné podujatia: 

 

1. Názov podujatia: OK biologickej olympiády kategória C rok 2016  

Organizátor: ZŠ Alexandra Dubčeka Bratislava  

Dátum: 9. 2. 2016, Bratislava 

Stručná charakteristika akcie: Biologická olympiáda žiakov ZŠ do poroty zasadla M. Moyzeová 

(účastníci akcie: M. Moyzeová ) 

 

2. Názov podujatia: Environmentálna súťaž pri príležitosti Deň Zeme „Litosféra“  

Organizátori: ZŠ s MŠ Suchá nad Parnou a Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava 

Dátum: 22. 4. 2016, ZŚ s MŠ Suchá nad Parnou 
Stručná charakteristika akcie:  
Tohtoročná téma Litosféra dala príležitosť nadviazať na výsledky získané z projektov Učíme sa 
navzájom a Čo nevieš, naučím ťa a pokračovať v poznávaní ďalších tém o našej Zemi. Starší žiaci, 
mladší žiaci ako aj škôlkari súťažili na stanovištiach lokalizovaných po školskom dvore. Každé 
stanovište bolo zamerané na inú tému, ktorú si pripravili a prezentovali starší žiaci mladším žiakom. 
Súťažilo sa v témach ako sú jaskyne, sopky, minerály, ropa a pod. Starší žiaci si svoje vedomosti 
overili vo vedomostných testoch.  

(účastníci akcie: Z. Izakovičová, J. Oszlányi, M. Moyzeová, E. Adamčeková) 

 

3. Názov podujatia: Deň Zeme 2016 

Organizátori: Základná škola internátna pre slabozrakých a nevidiacich, Svrčia 6, 842 11 Bratislava- 
Karlova Ves a Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava a pobočka Nitra 

Dátum: 26. 4. 2016, Bratislava 
Stručná charakteristika akcie:  
Tento rok sme zorganizovali 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 tématikou.  

(účastníci akcie: B. Šatalová, V. Miklósová,  M. Izsoff, P. Gašparovičová, A. Palaj, M. 
Moyzeová, E. Adamčeková, M. Drábová) 

 

4. Názov podujatia: Green Week Európa_ PRÍRODA naše zdravie, naše bohatstvo 

Organizátori: Európska komisia - Životné prostredie ec.europa.eu/environment/greenweek 

Dátum: apríl; 28. máj; 3. jún 
Stručná charakteristika akcie:  



Ústav krajinnej ekológie sa tromi podujatiami prihlásil aj k iniciatíve Green Week 2016, ktorá sa 
organizuje na lokálnej, národnej, európskej a medzinárodnej úrovni na tému investície do zelenšej 
budúcnosti.    

(pripravili: M. Moyzeová, E. Adamčeková, V. Miklósová, Šatalová) 

 

 



 

 

 

 



5. Názov podujatia: „Festival krajiny“ pri príležitosti Svetového dňa životného prostredia 

Organizátori: Ústav krajinnej ekológie SAV Bratislava  

Dátum: 13. 6. 2016, Zvončín 
Stručná charakteristika podujatia: 

Dňa 13. 6. 2016 sa v obci Zvončín, neďaleko Trnavy na miestnom ihrisku konalo netradičné 
podujatie Festival krajiny (II. ročník), ktoré organizoval Ústav krajinnej ekológie SAV. Nad 
podujatím prevzal záštitu minister ŽP SR László Sólymos. Podujatie pozostávalo z dvoch 
častí. Tvorivé dielne boli venované deťom z materskej školy vo Zvončíne. Deti formou súťaží 
a hier spolu so šaškom Jaškom a pracovníkmi ÚKE SAV spoznávali javy a procesy 
prebiehajúce v krajine. Súčasťou tejto časti podujatia bola výstavka detských prác 
prezentujúcich vnímanie životného prostredia očami tých najmenších. Druhá polovica 
podujatia patrila futbalovému zápasu, ktorý odohrali medzi sebou starostovia ZMO regiónu 
Jaslovské Bohunice a ekológovia z Ústavu krajinnej ekológie SAV. Hralo sa o putovný pohár 
ministra životného prostredia SR. Odbornú časť podujatia tvorila výstava vedeckých kníh 
a posterov, ktoré sú vybranými výstupmi za projekty riešené v trnavskom regióne. 

Názvy vystavených posterov:  

Ekosystémy (autori: Z. Izakovičová, P. Bezák, P. Mederly) 
Prírodný kapitál a ekosystémové služby – od konceptu k reálnym aplikáciám (autori: Z. 
Izakovičová, P. Bezák, P. Mederly) 
Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel (autor: M. Moyzeová) 
Krajina čo si a na čo nám slúžiš (autor: M. Moyzeová) 
Krajina kam speješ? (autor: M. Moyzeová) 
Krajina, čo a ako ďalej (autor: Z. Izakovičová) 

 (zorganizovanie akcie: Z. Izakovičová, M. Moyzeová, E. Adamčeková)  

účastníci akcie: 

(B. Šatalová, V. Miklósová,  M. Izsoff, P. Gašparovičová, A. Palaj, M. Moyzeová, E. 
Adamčeková, - práca s deťmi MŠ Zvončín) 

(B. Šatalová, J. Kollár, A. Bača, P. Kenderessy, T. Rusňák, J. Uhrin, J. Lieskovský, M. Izsoff, 
A. Halabuk, A. Palaj, T. Bohunická – futbalové družstvo ekológov ) 

 

6. Názov podujatia: Európska Noc Výskumníkov 2016 – Veda je budúcnosť Slovenska  

„Na krajine nám záleží“ 

Organizátori: Slovenská organizácia pre výskumné a vývojové aktivity Bratislava a  Ústav krajinnej 
ekológie SAV Bratislava 

Dátum: Stará Tržnica Bratislava, 30.9.2016  

Stručná charakteristika akcie: 
Tohoročnú expozíciu v rámci Európskej Noci Výskumníka 2016, zameria Ústav krajinnej 
ekológie na výber tých najzaujímavejších ukážok využitia a ochrany vybraných prírodných 
zdrojov ako sú voda, pôda, ekosystémy a biota, ako aj ukážok rôznych spôsobov využitia 
odpadu ako druhotnej suroviny. Program s názvom Na krajine nám záleží bude venovaný 
predovšetkým deťom z materských škôl a žiakom zo základných škôl.  

 
(zorganizovanie akcie: M. Moyzeová, Z. Izakovičová, E. Adamčeková, J. Borovská)  
účastníci akcie:   akcia sa pripravuje) 



II. Informácie o popularizačných aktivitách uverejnené na:  

 

www.sav.sk 

1. SAV web – 37. ročník veľtrhu CONECO 2016 (5.-9. 4. 2016, Bratislava) vložené  

(Za ÚKE SAV spracovala M. Moyzeová, E. Adamčeková) 

 

www.sav.sk 

2.  http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6312 

Aktuality 

Deň Zeme v detskom svete 

Vložil(a): S. Ščepán, 3.5.2016 

(Za ÚKE SAV spracovala M. Moyzeová, E. Adamčeková) 

 

www.sav.sk 

3.  http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6321 

Aktuality 

Ako efektívne chrániť ekosystémy 

Vložil(a): S. Ščepán, 10.5.2016 

(Za ÚKE SAV spracovala Z. Izakovičová) 

 

www.sav.sk 

4. http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6377 

Aktuality 

Deň životného prostredia vo Zvončíne 

Vložil(a): S. Ščepán, 8.6.2016 

(Za ÚKE SAV spracovala Z. Izakovičová) 

 

5. www.sav.sk 

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6389 

Aktuality 

Festival krajiny Ústavu krajinnej ekológie SAV 

Vložil(a): S. Ščepán, 17.6.2016 

 

6. www.sav.sk 

http://www.sav.sk/index.php?doc=services-news&source_no=20&news_no=6415 

Aktuality 

Popularizácia vedy – trendy a úskalia 



Vložil(a): S. Ščepán, 29.6.2016 

 
7. 
https://www.facebook.com/%C3%9Astav-krajinnej-ekol%C3%B3gie-SAV-
1097692070303201/?fref=nf 

 
8. https://www.surveymonkey.com/r/NocVyskumnikov2016 
 
9.  http://www.tyzdenvedy.sk/podujatia‐tvt/podklady‐na‐stiahnutie‐pre‐organizatorov‐
sprievodnych‐podujati.html?page_id=6781 
 
www.tyzdenvedy.sk 
 
 
 

III. Výstavy: 

 

1. CONECO – RACIOENERGIA – VODA (37. medzinárodný veľtrh)  Incheba EXPO, Bratislava  

Dátum: 6.-9. 4. 2016 

Stručná charakteristika akcie: 
Pracovníci Ústavu krajinnej ekológie SAV v spolupráci s Ekologickou spoločnosťou pri SAV 
(SEKOS) tohoročnú expozíciu na výstave CONECO 2016 zamerali na aktuálnu tému: 
Ekosystémové služby, kvalita života a kvalita životného prostredia. Vystavované exponáty 
okrem iného prezentujú výsledky riešenia projektu OpenNESS, ktorého cieľom je vytvoriť 
operačný rámec pre uplatňovanie konceptu prírodného kapitálu a ekosystémových služieb 
v 14 krajinách EÚ. Cieľom tohtoročnej expozície ÚKE SAV je ukázať návštevníkom výstavy 
dôležitosť participácie slovenských výskumníkov v medzinárodných projektoch, ktorých 
cieľom je naučiť sa meniť svoje postoje ku krajine a k prírodným zdrojom nielen na lokálnej 
ale aj na medzinárodnej úrovni.  

 

Názvy vystavených posterov:  

Ekosystémy (autori: Z. Izakovičová, P. Bezák, P. Mederly) 
Prírodný kapitál a ekosystémové služby – od konceptu k reálnym aplikáciám (autori: Z. 
Izakovičová, P. Bezák, P. Mederly) 
Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel (autor: M. Moyzeová) 
Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel obyvateľmi – Výsledky 
sociologického výskumu (autor: M. Moyzeová) 
Slovenská ekologická spoločnosť  pri SAV SEKOS 

(účastníci akcie: Moyzeová, Oszlányi, Miklósová, Chasníková, Štefunková, Palaj, Krnáčová, Uhrin)  

Postery vyhotovenie: Adamčeková) 

 

2. AGROKOMPLEX  NITRA, 2016  (43. medzinárodná poľnohospodárska a potravinárska výstava) 

Dátum: 18. - 21. 8. 2016   

Názvy vystavených posterov :  



Ekosystémy (autori: Z. Izakovičová, P. Bezák, P. Mederly) 
Prírodný kapitál a ekosystémové služby (autori: Z. Izakovičová, P. Bezák, P. Mederly) 
Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel (autor: M. Moyzeová) 
Hodnotenie kvality životného prostredia vidieckych sídiel obyvateľmi (autor: M. Moyzeová) 
Slovenská ekologická spoločnosť  pri SAV SEKOS 
Realizácie krajinnoekologických poznatkov v praxi – spolupráca ÚKE SAV a Poľovného 
združenia Zelený háj pri zvyšovaní ekologickej stability krajiny (výsadba prvkov ÚSES). 
 (účastníci akcie: Izakovičová, Oszlányi, Moyzeová, Borovská, Halada a kol.  

 

IV. Semináre: 

 

1.  Ako efektívne chrániť ekosystémy 

Organizátori: Ústav krajinnej ekológie SAV a Regioplán Nitra  

Dátum: Open NESS – 6. 5. 2016 Hotel Koliba Kamenný Mlyn, Trnava 

Stručná charakteristika akcie:  

Cieľom seminára bolo prezentovať výsledky projektu zástupcom zainteresovaných skupín pôsobiacim 
nielen priamo v modelovom území, ale aj vedcom, zástupcom MVO, projektantom  a ďalším  
pracovníkom pôsobiacim v  oblasti životného prostredia, územného a regionálneho rozvoja, ako 
aj diskutovať o možnostiach praktického využitia výsledkov projektu a konceptu ekosystémových 
služieb.  

Prezentácie: Z. Izakovičová, P. Bezák, P. Mederly 

(zorganizovanie akcie: Z. Izakovičová, M. Moyzeová, E. Adamčeková) 

 
2. Týždeň vedy a techniky na Slovensku 2016  
 
Deň otvorených dverí na tému Výskum vidieckej krajiny.  

Organizátori: ÚKE SAV Bratislava, zasadacia miestnosť (1. Poschodie) 

Dátum:10. 11. 2016 
Stručná charakteristika akcie:  
Pre študentov vysokých škôl pripravíme Deň otvorených dverí zameraný na prezentáciu 
dvoch odborných prednášok na tému slovenského vidieka (hodnotenie kvality životného 
prostredia a ekosystémové služby), ďalej výstavu posterov a vedeckých publikácií ako aj 
návštevu pracoviska a knižnice. 

Prezentácie: odborné prednáška a posterová prezentácia –(akcia sa pripravuje) 

(zorganizovanie akcie: Moyzeová, Špulerová, Izakovičová, Adamčeková ) 

 

3. Workshop Mediálna komunikácia a prezentácia vedy v médiách 2016 

Organizátori: podpredseda SAV a Úrad SAV – vedúci referátu pre komunikáciu a médiá SAV 

Termín: 27. – 28. júna 2016 

Miesto: Kongresové centrum Akadémia, Stará Lesná 

Účastníci: zástupcovia jednotlivých ústavov SAV, pracovníci poverení  za oblasť komunikácie 
s médiami a  popularizácie činnosti ústavu.  

(účastníci akcie: M. Moyzeová, E. Adamčeková) 


