POZVÁNKA

dňa 25.10.2018

k odbornému semináru projektu Programu Cezhraničnej Územnej Spolupráce
HUSK 1101/2.2.1/0158 Climate park:
„Ekologické hospodárenie na trávnych porastoch vo vzťahu k prírodným zdrojom”
v rámci udržateľnosti zámerov projektu Climate park v mene projektových partnerov a koordinátora
medzinárodného projektového manažmentu Programu cezhraničnej spolupráce HUSK – Molnár Zsolt,
štatutárneho zástupcu vedúceho partnera (LP) (Szigetmonostor, HU) a v mene štatutárneho zástupcu
Cezhraničného partnerstva (CBP) – Ing. Z. Nouzovská, gen. riaditeľka Národného poľnohospodárskeho a
potravinárskeho centra (Lužianky, SK)
Vás pozývajú na odborný seminár v rámci komunikačného plánu a udržateľnosti zámerov projektu
Climate park HUSK 1101/2.2.1/0158.
Cieľom odborného seminára je zvýšenie environmentálneho povedomia účastníkov pre uplatnenie
udržateľného hospodárenia s prírodnými zdrojmi podporujúcimi výrobné postupy prispievajúce k ich
ochrane a zmierneniu klimatickej zmeny
Cieľová skupina: študenti stredných odborných škôl so zameraním na poľnohospodársku prvovýrobu, na
územný rozvoj vidieka (veková kategória od 16-19)
Odborný seminár je organizovaný k problematike riešenej zámerom projektu k udržateľnému rozvoju
územia v prihraničných oblastiach na Slovensku a na ostrove Szentendre v Maďarsku, v spolupráci s
vedúcim partnerom LP Szigetmonostor (HU), v mene projektových partnerov (PP) Univerzita Corvinus
Budapest (HU), Regionálneho environmentálneho centra pre strednú a východnú Európu Szentendre,
Samosprávou obce Pócsmegyer (HU) a zo slovenskej strany Národné poľnohospodárske a potravinárske
centrum - Výskumný ústav trávnych porastov a horského poľnohospodárstva, Banská Bystrica, v
spolupráci so vzdelávacími inštitúciami členskej organizácie Územného koordinačného centra ZSVTS v
Banskej Bystrici a Katedrou ekonómie EF UMB Banská Bystrica (SK).
Organizátor: Ing. J. Čunderlík, PhD., NPPC-VUTPHP Banská Bystrica <cunderlik@vutphp.sk> a v mene
koordinátora projektu a projektového manažmentu HUSK Climate park, koordinátorka CBP cezhraničného
partnerstva projektu Climate park RNDr. Rogožníková A., NPPC – VÚTPHP, Banská Bystrica (SK), kontakt:
tel.: +421 903 557 406, e-mail: rogoznikova@vutphp.sk
Termín konania:
dňa 09.11.2018
(jazyk jednania SK)
Čas začiatku:
09:00 hod.
Čas ukončenia: 12:00 hod.
Miesto konania: Informačno-poradenská kancelária Klimatického centra, región Banská Bystrica – NPPCVUTPHP Banská Bystrica (SK / adresa: Mládežnícka ulica 36 [48.722481, 19.124150]
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odborný seminár ku dňu 09.11.2018 z oblasti vzdelávacích aktivít
a udržateľnosti projektu Klimatický park HUSK 1101/2.2.1/0158 v rámci
Programu Cezhraničnej spolupráce Maďarskej republiky – Slovenskej republiky 2007-2013

„Ekologické hospodárenie na trávnych porastoch vo vzťahu k prírodným zdrojom”

PROGRAM
09,00-09,15 Registrácia účastníkov a otvorenie vzdelávacej aktivity
09,15-09,30 Prezentácia: „Územný rozvoj formou cezhraničnej spolupráce” s priblížením projektu
Klimatický park (HUSK 2011-2015), RNDr. A. Rogožníková, NPPC-VUTPHP Banská Bystrica)
09,30-09,45 Prednáška pozvaných lektorov: „Vodné zdroje SR a znečisťovanie povrchových vodných
tokov", (Ing.Orságová Katarína, PhD. – Katedra ekonómie EF UMB Banská Bystrica; Ing.
Zuzana Perhácsová, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen)
09,45-10,00 Prednáška: „Vplyv digestátu na primárnu produkciu a pôdne vlastnosti trávneho porastu”,
(Ing. J. Čunderlík, PhD., NPPC-VUTPHP Banská Bystrica)
10,00-10,15 Prednáška: „Trávne porasty z pohľadu udržateľného a obehového hospodárenia”, (RNDr. A.
Rogožníková, NPPC-VUTPHP Banská Bystrica)
10,15-10,30 Diskusia
10,30-10,45 Prestávka – presun do hospodárskej časti s mechanizáciou / do chemického laboratória
10,45-11,10 Praktická ukážka strojového parku: „Ukážka mechanizácie obhospodarovania trávnych
porastov využívanej v podmienkach horského poľnohospodárstva ”, (Ing. J. Čunderlík, PhD.,
NPPC-VUTPHP Banská Bystrica)
11,10-11,30 Prezentácia agrochemických a biologických rozborov v laboratóriu NPPC-VUTPHP s
praktickou ukážkou výsledkov cezhraničnej spolupráce v projekte Klimatický park – vývoj
infraštruktúry finančne nákladných laboratórnych zariadení pre poľnohospodársky výskum a
vývoj (A. Rogožníková, NPPC-VUTPHP Banská Bystrica /SK)
11,30-11,45 Diskusia a ukončenie seminára
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