
                     

     

                               

TLAČOVÁ SPRÁVA 
 

z odborného seminára zo dňa 07.11.2017 – Banská Bystrica z oblasti vzdelávacích aktivít  

a udržateľnosti zámerov projektu Klimatický park HUSK 1101/2.2.1/0158  

„Ekologické hospodárenie z aspektu územného rozvoja prihraničných oblastí ” 

NPPC – VÚTPHP v Banskej Bystrici realizuje v rámci spoločného komunikačného plánu so Samosprávami 2 
obcí Szigetmonostor a Pócsmegyer, Univerzitou Corvinus – Budapešť a Regionálnym environmentálnym 
centrom pre východnú a strednú Európu, aktivity pre udržateľnosť zámerov medzinárodného projektu – 
podpora územného rozvoja, šírenie ekologickej koncepcie, zvýšenia environmentálneho povedomia v 
rámci vzdelávacích aktivít a poradenskej činnosti projektom novovytvorenej informačno-poradenskej 
kancelárie v Banskej Bystrici (CBP: NPPC-VUTPHP), Mládežnícka ulica 36 [48.722481, 19.124150].  

Odborný seminár bol realizovaný v spolupráci so vzdelávacími inštitúciami Územného koordinačného 
centra ZSVTS v Banskej Bystrici, Katedrou ekonómie EF UMB Banská Bystrica a Fakultou ekológie a 
environmentalistiky TU Zvolen.  

Cieľom seminára bola prezentácia fáz manažmentu cezhraničného projektu (príprava, implemnetácia, 
výsledky a prínosy) z pohľadu udržateľného rozvoja prihraničných oblastí v oblasti agroturizmu, 
technológií ekologického hospodárenia s priaznivými vplyvmi na prírodné zdroje – voda, pôda.  

Cieľovou skupinou boli študenti stredných odborných škôl so záujmom v oblasti spravovania daností 
krajiny pre rozvoj agroturistiky, využívania štrukturálnych fondov EÚ a fondov SR pre rozvoj vidieka – 
študijný odbor: podnikateľ pre rozvoj vidieka (veková kategória od 17-19). Seminár prebiehal v súlade 
s priloženým programom, prítomných bolo 23 účastníkov.  
   

 

 

 



                     

     

 
 
 

                               
 

odborný seminár ku dňu 07.11.2017 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 z aspektu územného rozvoja prihraničných oblastí ” 
 

PROGRAM 

09,30-09,45  Registrácia účastníkov vzdelávacej aktivity  

09,45-10,00  Otvorenie seminára prezentáciou: „Manažment cezhraničnej spolupráce” s priblížením 
projektu územného rozvoja Klimatický park (Cezhraničnej spolupráce Maďarská republika - 
Slovenská republika 2007-2013), A. Rogožníková, NPPC-VUTPHP Banská Bystrica) 

10,00-10,15 Prednáška pozvaných lektorov: „Vodné hospodárstvo v rámci ekologického cestovného 
ruchu", (Ing.Orságová Katarína, PhD. – Katedra ekonómie EF UMB Banská Bystrica; Ing. 
Zuzana Perhácsová, PhD., Fakulta ekológie a environmentalistiky TU Zvolen)  

10,15-10,30 Prednáška: „Pratotechnické systémy na pôdach ohrozených vodnou eróziou”,  
(Ing. J. Čunderlík, PhD., NPPC-VUTPHP Banská Bystrica)     

10,30-10,45 Prednáška: „Aktívna krajinotvorba a multifunkčnosť poľnohospodárstva”,  
(RNDr. A. Rogožníková, NPPC-VUTPHP Banská Bystrica)  

10,45-11,00 Prestávka – presun do hospodárskej časti s mechanizáciou / do chemického laboratória   

11,00-11,15 Praktická ukážka strojového parku: „Ukážka mechanizácie obhospodarovania trávnych 
porastov využívanej v podmienkach horského poľnohospodárstva ”, (Ing. J. Čunderlík, PhD., 
NPPC-VUTPHP Banská Bystrica)  

11,15-11,30 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 Ukončenie seminára 

 

 

    Ing. J. Čunderlík, PhD.,                                             RNDr. Alena Rogožníková 
       NPPC-VUTPHP Banská Bystrica          koordinátor CBP, manažer projektu HUSK 

splnomocnenec štatutárneho zástupcu NPPC  
pre Climate park, odbor Agrochémie 

NPPC-VUTPHP Banská Bystrica 

 

Kontaktné údaje:  <cunderlik@vutphp.sk>  ; <rogoznikova@vutphp.sk>  
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